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PREDSTAVITEV KONFERENCE
Kritična humanost
Vabimo Vas, da se udeležite mednarodne konference z naslovom Kritična humanost, ki bo potekala 5. maja 2011 v Zbornični dvorani rektorata Univerze
v Ljubljani.
Izhodišče razpravljanja bo kriza humanizacijskega načela, po katerem se je
človek postavil na čelo vsega bivajočega, a je vendarle pristal v začelju samega
sebe.
Ob tem se zastavlja filozofsko vprašanje, kako opredeliti možnost vzpostavljanja »kritične humanosti«?
Zdi se, da je pogovor o tem potrebno zasnovati z vidikov, ki problemtizirajo
filozofijo v lastnem kritičnem dosežku, ne da bi pri tem opustili njeno refleksijsko podlago, ki vključuje tako etične kot dianoetične predpostavke.
V prvem delu mednarodne konference bo tako v ospredju vprašanje, kaj lahko
v tem pogledu prispeva pogovor med evropsko tradicijo filozofije ter budistično in daoistično mislijo, v drugem delu pa vprašanje, kako v perspektivi takega
kritičnega pogovora opredeliti razmerje med filozofijo in znanostjo danes.
Vsebinski okvir konference je zasnoval organizator konference dr. Dean Komel,
redni profesor na Filozofski fakulteti in vodja raziskovalnih programov Inštituta
Nove revije.
Upamo, da bodo razprave spodbudile tudi širšo diskusijo, v kateri boste lahko
sodelovali!
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PROGRAM KONFERENCE
10.00 Uvodni nagovori
Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
rektor Univerze v Ljubljani
Prof. dr. Valentin Bucik
dekan Filozofske fakultete
Prof. dr. Valentin Kalan
predstojnik Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete
10.30 Kritična humanost
Prof. dr. Dean Komel, Univerza v Ljubljani
11.00 Phänomenologie und Buddhismus
Prof. dr. Liangang Ni, Univerza Sun Yat-sen, Guangzhou
11.45 Kants Tugendlehre und buddhistische Übungspraxis
Prof. dr. Rolf Elberfeld, Univerza v Hildesheimu
12.30 Beyond Humanity: Life and Death in Daoism
Prof. dr. Maja  Miličinski, Univerza v Ljubljani
13.15 Odmor
14.30 Sein als Lassen
Prof. dr. Damir Barbarić, Univerza v Zagrebu
15.15 Prestopanje meja – kaj si lahko povesta fenomenologija in 		

sodobna fizika

Dr. Tina Bilban, Inštitut za kvantno fiziko in matematiko Avstrijske
akademije znanosti

16.00 Kaj je znanost – poročilo o stanju vednosti v dobi interneta
Doc. dr. Sašo Dolenc, Univerza v Ljubljani
16.45 Sklepna diskusija

