Inštitút Gaia
pozýva na študentskú konferenciu

Na prahu 2017
Človek, Zem a budúcnosť

Naša globálna spoločnosť stojí pred celou sériou výziev dosiaľ nebývalého
rozsahu, ktoré nás prakticky vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti stavajú pred
nutnosť dôkladne prehodnotiť hlavné hodnotové východiská, na ktorých sme
vybudovali našu civilizáciu. Tak ako pri všetkých minulých zlomových bodoch,
ktoré sme už úspešne prekonali, aj dnes tým kľúčovým faktorom rozhodujúcim
o výsledku tohto stretu bude naša tvorivosť. Keďže autenticky nové impulzy nie
je vo väčšine prípadov možné nájsť v už etablovanom a inštitucionalizovanom
systéme hodnôt, ktorý predstavuje len odraz toho, čo bolo novosť-nesúcim
impulzom v minulosti, centrálnou otázkou, pred ktorou v súčasnosti stojíme je:
Ako v dnešnom hodnotovom chaose a intelektuálnej záplave navzájom
často celkom protichodných ideí rozlíšiť impulzy so zásadným
potenciálom podnietiť tvorivosť od ich napodobenín, ktoré v podstate len
replikujú a konzervujú súčasný stav? Historicky mali takéto impulzy zväčša
charakter zdanlivého „bláznovstva“, pretože radikálne presahovali hranice toho,
čo bolo v danej spoločnosti považované za mysliteľné a možné. Rovnako tomu
bude s veľkou pravdepodobnosťou i dnes.
Cieľom konferencie nie je analýza symptómov, ale identifikácia hlbších
jednotiacich príčin činných v pozadí dnešných globálnych výziev
a hľadanie východísk pre spoluprácu vedúcu k udržateľnej a zmyslom
naplnenej budúcnosti.

Konferencia sa uskutoční 6.-7. apríla 2017 na pôde
Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
Úvodní rečníci

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
Prof. PhDr. Miron Zelina, PhD.
Doc. Gaudenz Assenza, PhD.
Tematické okruhy, ktorým môžu študenti alebo absolventi magisterského
a doktorandského štúdia venovať svoje príspevky sú nasledovné:
Klimatické zmeny, kolapsy ekosystémov a migračné vlny. Environmentálna etika, ekológia
mysle a ekoteológia. Koexistencia ekonomiky a prírodných ekosystémov. Stratégie regenerácie
ekosystémov a cesty k udržateľnej budúcnosti. „Peak everything“ a znižovanie spotreby.
Recyklácia a zelené technológie. Možnosti a limity obnoviteľných zdrojov energie.
Koniec veľkých príbehov a kríza zmyslu. Civilizačné rozkvety, kolapsy a body obratu. Výzvy
dnešnej doby a „odčarovanie“ sveta. Veda a stretnutia paradigiem. Umenie, spoločnosť a
rozpad estetických noriem. Vedomie, psyché a kozmos. Ideové východiská a stratégie prechodu
k novým spoločenským modelom. Vzdelávanie, spoločnosť a univerzity budúcnosti.
Revolúcia verzus transformácia. Moderné formy neokolonializmu a politické geoinžinierstvo.
Propaganda, informačná vojna a polarizácia spoločenského diskurzu. Etická ekonomika,
alternatívne meny a nové spoločenské paradigmy. Komunity, samosprávy a kooperatívy.
Európa na križovatke. Celoplanetárna integrácia a možnosť globálneho mierového súžitia.
Okruh tém, ku ktorým je možné posielať príspevky je zámerne široký, tak aby
prezentované príspevky vytvárali mozaiku súvislostí a vzťahov, ktorá umožní
odhaliť spojitosti medzi čo najväčším množstvom kauzálnych ohnísk.
Na príspevky bude vyhradených 30 minút (20 minút prezentácia, 10 minút
diskusia). Pri výbere príspevkov, ktoré budú nakoniec zaradené do programu
konferencie a do zborníka Na prahu 2017 budeme uprednostňovať príspevky
vynikajúce intelektuálnou originalitou alebo mimoriadnou praktickou
relevanciou.
Akékoľvek upresňujúce otázky, ako aj samotné príspevky, je možné posielať na:
info@institutgaia.sk
Deadline na zaslanie príspevkov je 1. marec 2017

