Igrzyska z Hararim
Prof. Yuval Noah Harari jest historykiem, znanym u nas przede wszystkim jako autor bestsellerów:
„Sapiens: od zwierząt do bogów”, „Homo Deus: krótka historia jutra” i „21 lekcji na XXI wiek”.
Uważa się go za jednego z najbardziej wpływowych intelektualistów na świecie. Książki Harariego,
przetłumaczone na 60 języków, sprzedały się w 27,5 miliona egzemplarzy. „The Guardian” przypisał
„Sapiensowi” zrewolucjonizowanie rynku literatury faktu. Jesienią 2020 ukazała się adaptacja tej
książki do serii komiksów „Sapiens: A Graphic History – The Birth of Humankind”, współtworzonej z
artystami komiksowymi Danielem Vandermuelenem i Danielem Casanave.
Harari urodził się w Izraelu. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie w Oksfordzie. Po ogromnym
sukcesie swoich książek miał szansę dzielić scenę ze światowymi liderami, takimi jak Angela Merkel
i Emmanuel Macron, a także z postaciami takimi jak Natalie Portman czy Mark Zuckerberg.
Regularnie publikuje artykuły w gazetach, w tym w „New York Times”, „FT” i „The Guardian”,
przemawia na konferencjach (m.in. Davos 2020). Udzielał także wywiadów na temat globalnego
kryzysu koronawirusa głównym kanałom informacyjnym, w tym CNN i BBC.
Yuval Noah Harari jest profesorem historii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a jego praca
dotyczy zagadnień makrohistorycznych, skupiających się na pytaniach: Jaki jest związek między
historią a biologią? Jaka jest zasadnicza różnica między Homo sapiens a innymi zwierzętami? Jakie
pytania etyczne stawiają nauka i technologia w XXI wieku?
Dr Frans B.M. de Waal to holendersko-amerykański etolog i biolog znany z pracy nad zachowaniem
i inteligencją społeczną naczelnych. Jego prace naukowe zostały opublikowane w czasopismach,
takich jak „Science”, „Nature”, „Scientific American” i wydawnictwach specjalizujących się w
zachowaniu zwierząt. Książki jego autorstwa, przetłumaczone na ponad dwadzieścia języków,
uczyniły go jednym z najbardziej znanych prymatologów na świecie.
W latach 1996–2000 był dyrektorem prowadzonego w Emory University kierunku studiów
magisterskich: Program in Population Biology, Ecology, and Evolution. Od roku 2013 zajmuje
również stanowisko Universiteitshoogleraar (ang. Distinguished Professor) na Uniwersytecie w
Utrechcie w Holandii. W 2007 roku został wybrany przez „Time” jako jeden ze 100 najbardziej
wpływowych ludzi na świecie. Jego najnowsze książki to „Are We Smart Enough to Know How
Smart Animals Are?” (2016) i „Mama's Last Hug” (2019).
Najbliższa edycja Igrzysk Wolności odbędzie się w dniach 10-12 września 2021 w Hali Expo w Łodzi,
a towarzyszącym jej hasłem będzie „Nowa umowa społeczna”. Wydarzenie zostanie zorganizowane
w formacie hybrydowym – łączącym tradycyjną konferencję z otwartym formatem telewizji
internetowej. Wirtualną namiastkę kuluarów igrzysk pełnić będzie grupa „Arena Dialogu” na
Facebooku. Organizatorzy tak zwracają się do osób zainteresowanych uczestnictwem w Igrzyskach
Wolności: „Masz propozycję gościa, wartego zaproszenia na Igrzyska albo chciałbyś poruszyć
podczas Igrzysk ważny dla Ciebie temat? Napisz o tym – wszystkie posty uważnie czytamy. Brakuje
Ci inspiracji dotyczących wydarzeń kulturalnych? Daj znać, jakiej wystawy, książki, przedstawienia,
filmu czy podcastu nie możemy przegapić! Pamiętaj o kulturze wypowiedzi i podawaniu źródeł”.

