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INSTITUTE OF PLURI-, INTER- AND TRANSDISCIPLINARY STUDIES
(IPITS)

4 octombrie 2011 ora 17:00

PROGRAM

17:00 - 17:05 – Universitate si Transdisciplinaritate.
Prof. Univ. Dr. George Bichicean, prorectorul
Universitatii Romano - Germane, membru asociat si membru al
Consiliului Stiintific Consultativ al IPITS;

17:05 - 17:20 - Prezentarea IPITS.
Lect. Univ. Dr. Vasile Chira, Preşedintele IPITS;

17:20 - 17:25 - Nevoia de pluri -, inter- si transdisciplinaritate

in institutiile Statului.
Lect. Univ. Dr. Marin Craciun, Vicepresedinte IPITS;

17:25 - 18:25 - Transdisciplinaritatea- o noua abordare a

realitatii.
Acad. Prof. Univ. Dr. Basarab Nicolescu (CIRET,
Franta), Presedintele de onoare al Institutului de Studii
Pluri -, Inter si Transdisciplinare.

18:25 -19.00 - Întrebări şi comentarii.
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Transdisciplinaritatea este complementarã demersului
disciplinar ; din confruntarea dintre discipline, ea face sã aparã noi
rezultate si noi punti între ele ; ea ne oferã o nouã viziune asupra
Naturii si a Realitãtii. Transdisciplinaritatea nu cautã sã elaboreze o
superdisciplinã înglobînd toate disciplinele, ci sã deschidã toate
disciplinele la ceea ce au în comun si la ceea ce se aflã dincolo de
granitele lor (BASARAB NICOLESCU )
Basarab Nicolescu analizeaza natura "realului" si arata
cum studiul experimental al fenomenelor "invizibile" poate conduce
la noi concepte, chiar la o noua viziune asupra lumii. Discursul
autorului se organizeaza ca raspuns la doua intrebari majore: Ce
anume face sa functioneze "masinaria universului"? Ce ne poate
spune despre noi insine natura? " ...Stiinta nu se mai multumeste sa
manevreze fiintele, este nedespartita de filosofie, ambele trebuie sa
mearga intr-un pas si sa regenereze impreuna gindirea umana. (H.R.
PATAPIEVICI)
Dupã o jumãtate de secol de dictaturã politicã şi noeticã,
perioadã în care societatea româneascã a trecut printr-o stranie şi
acutã glosoplegie, am asistat brusc la o plonjare în cealaltã extremã,
la un discurs pseudo-critic, glosolalic, inelegant şi violent. Mai exact
în 20 de ani de libertate n-am reuşit sã articulãm o culturã a
dialogului, sã facem saltul de la pumn la argument. La acest neajuns
mioritic se adaugã şi alte mutaţii ştiinţifice şi culturale, schimbãri de
paradigmã, cronopatii şi maladii ale spiritului contemporan:
hipertehnologizarea, provocãrile fizicii şi ale geneticii cuantice,
decriptarea genomului uman, complexitatea disciplinarã, logicile
polivalente, ingineria geneticã, posibilitatea creşterii mediei de viaţã,
bagatelizarea ideii de moarte, capacitatea de manipulare prin massmedia, arsenalul nuclear, revoluţia informaticã, nanotehnologia,
inteligenţa artificialã, robotica, desfiinţarea graniţelor dintre ficţiune
şi real, coerenţa virtualã, fenomenul desacralizãrii, turismul în spaţiul
cosmic, conflictele inter- şi intrareligioase, fundamentalismele,
terorismul o abordare discursivã de tip pluri-, inter- şi
transdisciplinar. Omul postmodern trãieşte într-o lume pulverizatã din
punct de vedre ştiinţific, cultural şi spiritual […]
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Unic în România ca arie de cercetare (abordeaza din
perspectiva inter-, pluri- si transdisciplinarã
întreaga realitate
obietivã şi subiectivã, de la insecte la ingeri, de la firul de iarba la
constelatii, de la infinitul potenţial la Infinitul Actual) şi printre
puţinele cu acest profil din lume, Institul de Studii Pluri-, Inter- şi
Transdisciplinare îşi propune sã dubleze masa neuronalã a omului
postmodern cu axioni, sã fortifice sistemul imunitar al spiritului
pentru a apãra ego-ul de oncogenele exclusivismului, ale
superficialitãţii şi autosuficienţei, sã invite specialişti din diverse
domenii pentru a le facilita accesul la cunoştinţe din zone culturale şi
ştiinţifice necunoscute lor, sã punã la aceeaşi masã fizicianul cuantic
cu teologul, astrofizicianul cu poetul, omul politic cu psihanalistul,
matematicianul cu artistul, creştinul cu musulmanul,mozaicul sau
budistul, sã conştientizeze opnia publicã de faptul cã pe lângã datul
etnic, naţional avem şi un habitat matricial, o patrie transnaţionalã,
planeta Pãmânt (transnaţionalul nu exclude naţiunea, ci prin raporturi
alteritare îi pune în valoare patrimoniul cultural şi potenţialul
creator). (VASILE CHIRA.)
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