V sodelovanju z Nacionalno komisijo za UNESCO
in Slovenskim filozofskim društvom
14. 11. 2012 ob 13 v Cankarjevem domu
obeležujemo Unescov Svetovni dan filozofije pod
naslovom

Unescov Svetovni dan filozofije bomo obeležili s
sodelovanjem ustanov in ljudi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in raziskovanjem na področju filozofije. O postavljeni temi bodo v razpravi, razmišljali
filozofi različnih smeri in generacij:

Mišljenje krize – kriza mišljenja

Bojan Borstner,
Peter Klepec,
Edvard Kovač,
Igor Pribac,
Rok Svetlič,
Cvetka Hedžet Tóth,

Ali je kriza povsem izčrpno določena z ekonomskimi pojmi? Ali res ne moremo prestopiti meja
mišljenja v nemogočih opozicijah: »več varčevanja
proti več rasti«, odpovedovanje proti potrošnji,
javno proti zasebnemu, svoboda proti enakosti
itd.? Kdo kaj vpraša filozofe, kdo posluša proteste
ljudi? Koliko je ekonomska kriza v resnici tudi kriza
kulture, kakršna je nastala v letih nenehne rasti in
vse večje družbene neenakosti v vseh kotih »globalnega sveta«?
Mar ni Unesco s tem, ko je sprejel Palestino v svoje članstvo, nakazal, kam je treba obrniti pogled?
In ali ni Unesco že pred leti, ko je določil svetovni
dan filozofije, pokazal na potenciale demokratizacije mišljenja? Filozofsko mišljenje ni v krizi, pač pa
je kriza orodje za cenzuro njegovih sporočil.
Navedimo besedili dveh angažiranih sodobnih
filozofov:
»Kar je bilo edino zares presenetljivo v zvezi s finančnim zlomom leta 2008, je bilo to, kako zlahka
je bila sprejeta misel, da je to bilo nenapovedljivo.«
(Slavoj Žižek na spletnem portalu »New
Democracy«, 15. 10. 2009)
»Povprašajmo naše gospodarje: diskretne bankirje, medijske ugledneže, dvomljive ljudi z velikimi
polnomočji, govorci »mednarodne skupnosti«,
prezaposlene predsednike, nove filozofe, lastnike tovarn in posestev, ljudi z Borze in iz upravnih
odborov, klepetave politike iz opozicije, ugledneže
iz mesta in podeželja, ekonomiste rasti, sociologe državljanstva, strokovnjake za krize vseh vrst,
preroke »spopada med civilizacijami«, mogočne
poveljnike policije, pravosodja in »spokorjenja«,
evalvatorje koristi, računarje donosov, uravnotežene uvodničarje resnih časopisov, upravljavce
človeških virov, ljudi, ki se ne štejejo za prikrajšane,
ljudi, ki pozorno pazijo, da se ne bi zavzeli za ljudi,
ki nimajo ničesar. Kaj bi rekli vsi ti vladarji, vsi ti
tvorci mnenj, vsi ti odgovorneži, vsi ti »tepčkasti
despotiči«? Vsi ti pravijo, da se svet spreminja v
vrtoglavem tempu, in da se moramo, če nočemo
propasti ali umreti (zanje je oboje isto), prilagoditi
temu spreminjanju ali pa v svetu, kakršen pač je,
ne bomo nič več kot sence samih sebe. Da se
moramo energično angažirati, brez godrnjanja
sprejemajoč neizbežno trpljenje v nenehni »modernizaciji«.« (Alain Badiou, Le réveil de l’histoire
[Budilka zgodovine], Paris: Nouvelle Édition
Lignes, 2011, str. 9 – 10.)

skupaj z dijaki Gimnazije Ptuj z lutkovno predstavo
Živalska farma in filozofskim video presenečenjem
...
Vabimo vas, da prisluhnite uvodnim referatom in
se nam pridružite v razpravi.
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO
Marjutka Hafner, Generalna sekretarka
in
koordinator skupine za pripravo svetovnega dneva
filozofije gospod Marjan Šimenc

UNESCO
Unesco je ena izmed 15 specializiranih agencij
Organizacije Združenih narodov in želi prispevati k
miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju
in medkulturnemu dialogu preko sodelovanja v
znanosti, izobraževanju, kulturi, komunikacijah in
informacijah. Svoj sedež ima v Parizu.
… Ker vojne nastajajo v glavah ljudi, naj se v teh
istih glavah tudi utrjuje mir.
(iz ustave UNESCO, 1945)
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO
V Sloveniji je UNESCO zastopan preko Slovenske
nacionalne komisije za UNESCO, ki deluje znotraj
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport. Njena naloga je svetovati vladi na vseh
področjih UNESCO in skrbeti za izvajanje ciljev
UNESCO v Sloveniji. Med drugim že vrsto let
sodeluje tudi pri pripravi obeleževanja Svetovnega
dneva filozofije. www.unesco.si

PROGRAM

Organizatorji:

osrednja prireditev

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO
Cankarjev dom

»Mišljenje krize – kriza mišljenja«
14. 11. 2012 ob 13:00
Cankarjev dom, dvorana m3/4
—5 minutni nastopi gostujočih filozofov
—lutkovna predstava “Živalska farma”:
dijaki Gimnazije Ptuj
—projekcija filozofskega videa: Miha Andrič,
David Lotrič, Luka Mancini
Več na www.unesco.si

ostale aktivnosti
Filozofski maraton Oddelka za filozofijo
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
»Mišljenje krize – kriza mišljenja«
12.–16. novembra 2012,
predavalnice Filozofske fakultete v Ljubljani
Filozofski forum dijakinj in dijakov
bežigrajske, domžalske, kamniške in
tržaške gimnazije:
»Filozofija v času krize«
14. november 2012, od 9.00 do 11.30,
Gimnazija Bežigrad
3. Mariborski (etapni) filozofski maraton
oddelka za filozofijo Filozofske fakultete v
Mariboru
torek, 13. novembra 2012 (pred. št. 2.16)
15.00-16.00 Danilo Šuster: O (ne)smiselnosti
fatalizma
16.00-17.00 Nenad Miščević: Kletvice in
pejorativi – oris teorije z obilo primeri
sreda, 14.11.2012 (pred. št. 1.4)
10.30-11.30 Božidar Kante: Film kot iluzija
11.30-12.30 Rudi Kotnik: Filozofija fotografije
13.00-14.00 Friderik Klampfer: Življenje ima
smisel… nas tolaži, Leteči cirkus Monty Pythona
četrtek, 15.11.2012 (pred. št. 2.18)
10.30-11.30 Tea Logar: Ljudje kot sredstva:
izkoriščanje v medosebnih odnosih (predstavitev
knjige in pogovor z avtorico)
11.30-12.30 Boris Vezjak: Ljubezen do
Maribora, ali kaj bi o tem porekel Platon?
13.00-14.00 Bojan Borstner: Metafilozofija –
ali je še kaj bolj dolgočasnega?

Oblikovanje podobe dogodka:
Luka Mancini, Lukatarina
Tisk: Grafika 300
Naklada zloženke: 400

