MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI UI
SPORTULUI
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INSTITUTUL DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI RELAŢII
INTERNAŢIONALE AL ACADEMIEI ROMÂNE

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE A UNIVERSITĂŢII CREŞTINE
„DIMITRIE CANTEMIR” ŞI INSTITUTUL DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI
RELAŢII INTERNAŢIONALE AL ACADEMIEI ROMÂNE ORGANIZEAZĂ
CONFERINŢA CU
TEMA:
“250 de ani de la publicarea Contractului social; actualitatea operei lui JeanJacques Rousseau”.
Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la naşterea lui Jean-Jacques Rousseau şi,
totodată, 250 de ani de la publicarea uneia dintre cele mai importante lucrări aparţinând
marelui gânditor iluminist - „Contractul social”. Cu acest prilej, Facultatea de Ştiinţe
Politice a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, în colaborare cu
Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, organizează
conferinţa „250 de ani de la publicarea „Contractului social”; actualitatea operei lui
Jean-Jacques Rousseau”.
Scopul conferinţei este acela de a readuce în dezbaterea contemporană temele de
reflecţie ale unui gânditor-cheie în dezvoltarea modernităţii, într-un tip de interogaţie
generică, specifică constituţionalismului american: Dacă ar trăi, ce ar avea de spus
Rousseau cu privire la ceea ce se întâmplă în zilele noastre? De asemenea, conferinţa îşi
propune explorarea unor idei ale lui Jean-Jacques Rousseau necunoscute sau insuficient

tratate în cercetarea românească din domeniile ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale,
ştiinţelor comunicării şi ştiinţelor juridice.
Conferinţa va avea loc pe data de 06.04. 2012 la Facultatea de Ştiinţe Politice a
Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, între orele 10 şi 18. Profesorii şi cercetătorii
interesaţi să participe sunt invitaţi să trimită titlul comunicării şi un abstract pînă la data
de 31.03.2012 pe adresa nicolaedr@yahoo.com1. Timpul alocat prezentării nu trebuie
să depăşească 15 minute.
Conferinţa se va desfăşura pe următoarele paneluri:
I. Filosofie politică, teorie politică şi teoria relaţiilor internaţionale
J.-J. Rousseau: Primul autor modern al doctrinei politice a ecologismului? J.-J.
Rousseau: Precursor al democraţiei poporului sau teoretician al democraţiei liberale? J.J. Rousseau: nihilist avant la lettre?

Comunicarea: o definiţie a stării de natură sau o

cale către starea civilă? Starea de natură: o ficţiune sociologică sau o realitate istorică?
J.-J. Rousseau şi starea de natură ca paradigmă a relațiilor internaţionale; J.-J. Rousseau
şi ideea federaţiei statelor europene; J.-J. Rousseau: Tema politicii ca religie civilă.
II. Influenţa operei lui Jean-Jacques Rousseau asupra dezvoltării ştiinţelor
comunicării
Opinia publică: cea de-a doua conştiinţă? Opinia publică: practică a name and shame?
Discuţia despre originea limbilor şi semnificaţia sa politică; Conceptul „voinţei
generale” şi comunicarea; Contribuţia lui J.-J. Rousseau la analiza critică a limbajului
politic şi public
Lucrările în forma lor finală vor fi publicate într-un volum colectiv.
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NB:Vor fi luate în considerare titlurile şi abstractele deja transmise înainte de publicarea online a invitaţiei

