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Colocviul național Natură și ierarhie. Metamorfoze și (dis)continuități
6 decembrie 2018
Organizatori: CS III dr. habil. Florin Crîşmăreanu și lector. univ. dr. Cristian Moisuc

Consiliul ştiinţific al colocviului:
Acad. prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei, Prof. univ. dr. Anton Adămuț,
Prof. univ. dr. Petru Bejan, Prof. univ. dr. George Bondor,
Conf. univ. dr. Valeriu Gherghel, Conf. univ. dr. Alexandru Tofan

Imagine: Cosmosul simbolic : Honorius Augustodunensis, Clavis Physicae, sec. XII, Paris,
Biblioteca națională a Franței, Ms lat. 6734, fol. 3 v.

Colocviul, deschis cadrelor didactice și cercetătorilor, precum și doctoranzilor din
domeniile ştiinţelor umaniste, sociale și politice va încerca să ofere, grație prezentărilor și
discuțiilor ce le vor urma, un cadru de reflecție și de dezbatere pe marginea următoarelor
întrebări (listă neexclusivă):

‐ Există ierarhii “naturale”?
‐ Natura conține în sine un principiu al diferențierii (ierarhice)?
‐ Căutarea sau stabilirea unei ierarhii este ceva „natural” sau ceva “artificial”?
‐ Exista vreo diferență între “ordine” și “ierarhie”?
‐ Putem concepe o ordine care să nu fie, în același timp, ierarhică?
‐ „Ierarhia” este un concept care se opune neutralității axiologice?
‐ Ierarhia presupune un conținut normativ sau se raportează la o stare de fapt?
‐ Poate exista o ierarhie “contra naturii”?
‐ Mai putem concepe astăzi o ierarhizare între domeniile cunoașterii?
‐ Calificative ca „superior” și “inferior” care descriu dinamica ierarhiei rezistă unei
evaluări socio‐politice?
‐ Ce rol (mai) joacă în discursul politic modern referințele la “natural” sau la o “stare
naturală”?
‐ Conceptul de “natură” mai poate fi revendicat în mod legitim de științele umaniste sau a
devenit apanajul științelor realiste?
‐ Este justă și fezabilă tentația modernă de “aplatizare” politică a oricărei (vechi) ierarhii?

Prezentările de la colocviu vor fi solicitate de către organizatori (până la o dată ce va
fi anunțată ulterior) sub forma unor articole redactate după toate standardele științifice
pentru a fi publicate (după un proces de evaluare) în prima jumătate a anului 2019 într‐un
volum colectiv, la o editură clasificată B în domeniul Filosofie.
Nu se percep taxe de înscriere la colocviu.
Cei care doresc să participe la colocviu sunt rugați să trimită la una dintre adresele
fcrismareanu@gmail.com, cmoisuc@gmail.com :
‐ titlul intervenţiei,
‐ un scurt rezumat al acesteia (maxim 500 de cuvinte),
‐ afilierea instituțională și datele de contact (telefon și email).
Termenul‐limită de depunere a propunerilor este 15 noiembrie 2018.
Programul final al colocviului va fi anunţat pe data de 30 noiembrie 2018.
Acest colocviu este organizat în cadrul unui grant al Autorității Naționale de Cercetare
Științifică și Inovare, CNCS ‐ UEFISCDI, numărul proiectului PN‐III‐P1‐1.1‐TE‐2016‐0259, în
cadrul PNCDI III, director CS III dr. habil. Florin Crîşmăreanu.
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