16. јануар 2017. године, Београд
Поштовани/Поштоване,
Част нам је да Вас позовемо да учествујете у раду научног скупа „Филозофија
кризе и отпора: мисао и дело Љубомира Тадића“ на којем ће се, на основу научно
утемељаних ставова и чињеница, размотрити кључне идеје и главни проблеми
разноврсног и инспиративног филозофског дела једног од најзначајнијих
припадника генерације југословенских и српских филозофа који су интелектуалним
ангажманом скренули пажњу на филозофску мисао насталу на овом простору у другој
половини ХХ века.

Циљ научног скупа јесте да се значај филозофског опуса и интелектуалне
делатности Љубомира Тадића сагледа на критички начин у филозофскоеволутивном контексту, чему у досадашњим истраживањима његових филозофских
идеја није посвећивана довољна пажња. Због недовољно истраженог теоријског и
идеолошког контекста у којем је настајало Тадићево филозофско дело, још увек није
дата објективна оцена његових филозофских радова и испитан њихов значај за развој
наше филозофије у другој половини XX века. У целокупном сагледавању
интелектуалне делатности овог аутора, не сме се заборавити допринос који је он,
заједно са осталим члановима југословенске и београдске Praxis групе, дао у
покретању процеса деидеолoгизације наше филозофске мисли, и нарочито његово
залагање за формирање и развијање научних и демократских институција у нашем
друштву и култури, а пре свега демократске политичке јавности.
Такође, скуп је прилика да се из различитих теоријских перспектива одреди
допринос академика Љубомира Тадића у филозофским, правним и социолошким
дисциплинама којима се бавио, као и да се критички осветли његова интелектуална
делатност у нашој култури и јавном животу.

Рад на научном скупу ће бити организован у три сесије које одговарају
најзначајнијим областима Тадићевих истраживања:
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@unosofiuja nonumurce (fiujateKTr,rxa rpocBerr4TeJbcrBa - Jrr4rle u ualuuje MoAepHe
eroxe; lloruruqnz aHraxMaH v caBecr; <DznoaoQzja rpaKce n pvr3r4\vt QuaosoQcxor
anraxuaua);

II

QuttosoSujo npoeo [Eruvxu vt npaBHr4 TeMeJbrl MoAepHor Jrerr,rrr4Mr4Tera;
CoquoaorlEja norurune r4 rpaBa; Peropuxa u cto6oga; !pxana z clo6o4ua jannocr);

III

fipywmeeua KpumuKa (llporunpevHocrr4 A]ryoBHe rpa4raquje; Ayropurer vr
ayropl4TapHoct; Mecro z suavaj [oJreMr4Ke y <furosoQujvt u 4pyttrBeHr.rM HayKaMa;
Haquja

14

Harlr{oKparuja).

Baure yvenhe Ha Ha)^rHoM cKyfly 4onpranehe ocrBapr4Barby rberoBt4x \vrbeBa vl
ovenyjevro 4a here ce oAa3BarH HarxeM rro3r4By Aa Ha cKyny 2 - 3. jyua2077. roAr4He y
Vucruryry ApyrrrrBeHr4x HayKa y Beorpa4y pa3roBapaMo o AeJry v uHre,lexryaluoj
6 aurcunu Jby 6 ov,up a Ta4uha.
O6aeemrasavro Bac Aa ce o npvrpeMr4 cnyrra crapa Opranusaquouu o46op npoQ.
4p {parony6 Muhyuonnh, npe4ceAHr4K,4p Mapranxo "Iloluh, ceKperap, aKaAeMr,rK [auur'o
Bacra, vrp Tpusa Vufluh, npoQ. 4p Jonzqa Tpryna, 4p fopan Earuuh, npoQ. 4p Mzna
llerponuh, upoQ.{p To4op Rymuh, rpoQ.{p 3opau Knufr,rh, rpoQ.4p Cpfau lllrlyxuh u
rocnof a Becra fonaHonrah.

Por sa npzjaoy reMe ca pe3r4MeoM [pr,rJrora xojz here vsrararv Ha Haf{HoM cryny
je 1, vrapr 20t7.rogurue, a ovenyjeMo Aa paA 3a urraMnaFbe y 36opuuny paAoBa npeAare Ao
1. anrycra 20\7 . ro4uue.
Y upunory nI4cMa cy o6paaroxerbe HayqHor cKyna, o6pasaq npujane
nr4carbe paAa,
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ynyrcrBo 3a

noruronarreu,

[p fopaH Eauzh

IIpoQ. 4p

{parory6 MzhyHonzh
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