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Johan van Benthem (http://staff.science.uva.nl/~johan) posiada tytuły
profesora uniwersyteckiego z dziedziny logiki czystej i stosowanej Uniwersytetu
Amsterdamskiego, profesora filozofii Henry Waldgrave Stuart Uniwersytetu
Stanford, oraz profesora nauk humanistycznych na wykładach gościnnych Weilun
Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie.
Od wielu lat zajmuje się logiką modalną, logiką temporalną, semantyką
logiczną i syntaktyką języka naturalnego, jak również dynamicznymi logikami
obliczeń i komunikacji. Był dyrektorem-założycielem Instytutu Logiki, Języka
i Obliczania (ILLC), wspólnego przedsięwzięcia wydziałów matematyki, informatyki,
filozofii i językoznawstwa, których głównym polem badawczym jest struktura
i dynamika informacji, a także pierwszym Przewodniczącym i pierwszym Członkiem
Honorowym Europejskiego Stowarzyszenia Języka, Logiki i Informacji (European
Association for Language, Logic and Information /FoLLI/).
Opublikowane monografie jego autorstwa to: The Logic of Time (1983)
[Logika czasu], Modal Logic and Classical Logic (1985) [Logika modalna a logika
klasyczna], Essays in Logical Semantics (1986) [Eseje na temat semantyki
logicznej], Language in Action (1991) [Język w działaniu], oraz Exploring Logical
Dynamics (1996) [Zgłębianie dynamiki logicznej]. Obecnie, głównymi obszarami
zainteresowań Profesora jest temat inteligentnego współdziałania poprzez sprzężenie
logiki, informatyki oraz teorii gier, co znajduje odzwierciedlenie w trzech
najnowszych książkach jego autorstwa: Modal Logic for Open Minds [Logika
modalna dla umysłów otwartych], Logical Dynamics of Information and
Interaction [Dynamika logiczna informacji i interakcji] i Logic in Games [Logika
w grach], których publikacja przewidziana jest na rok 2010.
Professor J. van Benthem opublikował około 400 artykułów, jest redaktorem
następujących podręczników: Logic and Language (1997) [Logika i język], Modal
Logic (2006) [Logika modalna], Spatial Logics (2007) [Logiki przestrzeni], a także
Philosophy of Information (2008) [Filozofia informacji]. Był promotorem 75 prac
doktorskich, a także prowadził wykłady i zajęcia w wielu ośrodkach naukowych
Europy, w Stanach Zjednoczonych i w Chinach.
Jest członkiem Academia Europaea (od 1991) oraz Królewskiej Holenderskiej
Akademii Sztuk i Nauk (od 1992). W roku 1996 otrzymał nagrodę NWO Spinoza
Premium za całokształt swojej pracy badawczej, jest Doktorem Honoris Causa
Université de Liege (1998), wzmiankowany w Międzynarodowym 'Who is Who' od
1995, członkiem Institut International de Philosophie (2001), oraz Hollandse
Maatschappij der Wetenschappen (2002).

Publications
Books

Edited books

