Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici
pozývajú na
VÝROČNÚ MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU SFZ PRI SAV

Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty
z pohľadu filozofie
05. – 07. 10. 2016
v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej

Témou konferencie je povaha a podstata kultúry a civilizácie, objasnenie ich vzájomného
vzťahu, vymedzenie ich adekvátnych pojmov, ako aj otázka normativity, jej podoby (napr.
pravidlo, jeho druhy, konvencie, normy) a zdroje so zreteľom na status konfliktov
v súčasnosti, a spôsoby ich riešenia alebo neutralizácie.
Príspevky by mali analyzovať rozdiely a súvislosti špeciálnovedných a filozofických koncepcií
kultúry (napr. prostredníctvom pojmov štruktúra, funkcia, význam, adaptácia, symbol,
kognícia, kompetencia a performácia); objasniť vzťahy medzi biologickou a sociálnokultúrnou evolúciou (napr. problém vrodeného a naučeného); koncentrovať sa na
mechanizmy akulturácie a kritériá medzikultúrnej komparácie, na otázku existencie
kultúrnych univerzálií a kultúrny relativizmus, na problém chápania a interpretácie inej
kultúry a pod. V súvislosti s multikulturalizmom sú vítané kritické analýzy venované tomuto
fenoménu, kultúrnej zmene a možným príčinám kolapsu istej civilizácie z dejinnej aj
systematickej perspektívy.
Príspevky zamerané na problém normativity sociálneho by mali rozvíjať otázky noriem,
konvencií, pravidiel, ich druhov a pôvodu (napr. so zreteľom na paradigmy homoeconomicus
a homosociologicus, pričom normativita by sa mala v príspevkoch tematizovať od jazyka až
po právo). Problematika vplyvu, ale aj oslabovania sociálnych noriem v modernej spoločnosti
(napr. náboženských) je tiež v danom kontexte relevantným problémom.
Výročnou konferenciou si zároveň pripomíname 2400. výročie narodenia Aristotela.

Vedeckí garanti: prof. PhDr. Tatiana Sedová, PhD., prof. PhDr. Ján Šlosiar, PhD., doc. PhDr. Juraj
Šuch, PhD.
Organizačný výbor: Predseda: doc. Andrea Javorská, PhD., Členovia: Mgr. Simona Wagnerová, PhD.,
Mgr. Lenka Čupková, PhD., PhDr. Sabina Galiková Tolnaiová, PhD., Mgr. Ondrej Marchevský, PhD.,
Mgr. Milan Petkanič, PhD., Mgr. Martin Vacek
Tématické okruhy/sekcie: 1. Aristotelova filozofia a jej súčasné interpretácie, 2. Problém
interpretácie – ontologické, epistemologické a metodologické aspekty, 3. Dialógy a konflikty kultúr
a civilizácií – výzvy súčasnosti, 4. Hodnoty a normy, veda a normativita (sociálno-kultúrne aspekty)
Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, anglický
Dĺžka vystúpenia: 20 min. + 10 min. diskusia
Termín uzávierky prihlášok: 31. 07. 2016
Kontaktná osoba: Mgr. Ondrej Marchevský, PhD.
Katedra občianskej náuky, Inštitút politológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove,
Ul. 17. novembra č 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
email: ondrej333@gmail.com
Z kongresu plánujeme vydať recenzovaný zborník príspevkov. Publikovanie je umožnené len pre
aktívnych účastníkov kongresu, v jazyku slovenskom, českom a anglickom.
Termín pre odoslanie príspevkov do zborníka príspevkov: 30. 11. 2016
Organizačný výbor kongresu si vyhradzuje právo výberu príspevkov, ich zaradenia do programu
konferencie a publikovania v zborníku. Informácia o akceptovaní/neakceptovaní príspevku bude
prihláseným účastníkom zaslaná do 10. 08. 2016.
Pokyny pre autorov: budú poslané spolu s informáciou o akceptovaní príspevku.
Konferenčné poplatky:
Vložné: člen SFZ: 55€
Nečlen: 80€
Pasívny účastník, ak je dôchodcom, študentom, doktorandom má vstup zdarma.
Vo vložnom sú zahrnuté: organizačné náklady, technické zabezpečenie, prenájom miestností,
publikovanie vo vedeckom zborníku, konferenčné materiály, občerstvenie, slávnostná recepcia.
Ubytovanie je zabezpečené v Kongresovom centre SAV ACADEMIA Stará Lesná.
Nocľažné (osoba v dvojlôžkovej izbe/noc): 18,50€
Raňajky: 5,60€
Obed: 6,50€
Večera: 6,50€
Úhradu vložného je potrebné uhradiť najneskôr do 15. 09. 2016 na číslo bankového účtu SFZ pri SAV:
Majiteľ účtu: Slovenské filozofické združenie pri SAV
IČO: 178993
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko
Číslo účtu: 4001111106/3100
BIC (SWIFT): LUBASKBX
IBAN: SK04 3100 0000 0040 0111 1106
Do správy/poznámky pre prijímateľa je nutné uviesť: Meno, priezvisko, konferencia 2016
Výdavky spojené s ubytovaním a stravovaním si hradia účastníci na mieste.
Sumár najdôležitejších termínov:
Zaslanie prihlášok s návratkou: do 31. 07. 2016
Informácia o akceptovaní/neakceptovaní príspevku: do 10. 08. 2016
Úhrada vložného: do 15. 09. 2016
Konanie konferencie: 05. – 07. 10. 2016
Odovzdanie príspevkov: do 30. 11. 2016

