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In the 21st Century, we need a global examination of the human being. The privileged position 
which was the basis of much of western philosophy is no longer accepted by a number of 
thinkers. Some relevant topics pertaining to this theme are: the old nature versus nurture 
revisited and the relation of humans to other living beings; various world views which are based 
in religion; the role of myth in the various world views; the future of religion as an influence on 
human beliefs and values; the scientific explanation of reality; the problem with scientism; 
questioning various epistemological methodologies; the interconnectedness and 
interdependence of all life; the continued exploitation of the earth by human beings; the role of 
morality in human behaviour; virtue theory versus duty theory, i.e., theory based on principles or 
rules; animal instincts, such as the sex drive, which drives procreation; overpopulation;  how to 
plan cities, towns and farm land for the future; the effect of the global economy on human life 
and values; and perhaps the most difficult issue of all, namely, human knowledge from a human 
perspective. 
 
Papers presented at the Congress will be published in the ISUD biennial proceedings. 
 
The deadline for abstracts is October 25, 2013. The deadline for full papers is January 30, 2014. 
The submitted abstracts and papers will undergo blind review. Please send a 300-500 words 
abstract in English by regular post or e-mail attachment in Word to:   
 
Associate Professor Adriana Neacsu 

Str. Sfintii Apostoli, Nr. 25 

Cod postal 200392  

Craiova, Romania 

 E-mail: aneacsu1961@yahoo.com 
 
*ISUD, a member of the International Federation of Philosophical Societies (FISP), is an international association of 
philosophers and scholars from a wide range of other disciplines (such as history, archaeology, pedagogy, anthropology, etc) 
devoted to promoting the discussion of such fundamental issues as world peace, social justice, human rights, and dialogical 
interrelations of diverse cultures. It has hosted nine world congresses since 1993 in Poland, USA, Greece, Finland, Japan, and 
China. Among ISUD publications are: The Challenges of Globalization: Rethinking Nature, Culture and Freedom. Oxford: 
Blackwell, 2007; Between Global Violence and Ethics of Peace: Philosophical Perspectives. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009; 
Philosophy After Hiroshima. Cambridge Scholars Publishing, 2010. 
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APEL LA CONTRIBUȚII 
Cel de al X–lea  Congres Mondial ISUD* 

 

FIINȚA UMANĂ: NATURA ȘI FUNCȚIILE SALE 
 

4 – 9 Iulie 2014  
Craiova, România  

 
În secolul al 21-lea avem nevoie de o cercetare globală a ființei umane. Ideea poziției ei 
privilegiate,  pe care s-a întemeiat în mare parte filosofia occidentală, nu mai este acceptată de o 
serie de gânditori. Unele subiecte relevante legate de această temă sunt: caracterul moștenit și 
caracterul dobândit prin educație; relația oamenilor cu alte ființe vii; diferite viziuni asupra lumii 
care se întemeiază pe religie; rolul mitului în diferitele concepții despre lume; viitorul religiei în 
ceea ce privește influența asupra convingerilor și valorilor umane; explicația științifică a realității; 
problema scientismului; cercetarea diferitelor metodologii epistemologice; întrepătrunderea și  
interdependența tuturor formelor de viață; exploatarea în continuare a pământului de către 
oameni;  rolul moralei în comportamentul uman; teoria virtuții în raport cu teoria datoriei, adică 

o teorie bazată pe principii sau reguli; instinctele animalice, cum ar fi dorința sexuală, care 
guvernează procreația; suprapopularea; planificarea orașelor și a terenurilor agricole pentru 
viitor; efectele economiei globale asupra vieții și valorilor umane; și, probabil cea mai dificilă 
problemă dintre toate,  cunoașterea umană din perspectivă umană.   
 
Lucrările prezentate la Congres vor fi publicate în documentele bienale ale ISUD.  
 
Termenul limită de trimitere a rezumatelor este 25 Octobrie 2013. Termenul limită de trimitere 
a lucărilor complete este 30 Ianuarie 2014. Rezumatele și lucrările vor fi evaluate în sistemul 
blind review. Vă rugăm să trimiteți un rezumat de 300-500 de cuvinte în limba engleză prin 
poștă sau email, în document  Word, la adresa:     
 

Conf.univ.dr. Adriana Neacșu  

Str. Sfinții Apostoli, Nr. 25 

Cod poștal 200392 

Craiova, România 

 E-mail: aneacsu1961@yahoo.com 
 
*ISUD, membră a Federației Internaționale a Societăților Filosofice (FISP), este o asociație internațională de filosofi și 

oameni de știință dintr-o sferă largă de alte discipline (ca istoria, arheologia, pedagogia, antropologia, etc.), dedicată 
promovării dezbaterii unor probleme fundamentale, precum: pacea mondială, dreptatea socială, drepturile omului, și  
dialogului între diverse culturi. Ea a organizat, începând din 1993, nouă congrese mondiale, în: Polonia, SUA, Grecia, 
Finlanda, Japonia și China. Printre publicațiile ISUD se numără: Provocările  Globalizării: Regândirea Naturii, Culturii 
și Libertății, Oxford, Blackwell, 2007; Între Violența Globală și Etica Păcii. Perspective Filosofice. Oxford, Wiley-
Blackwell, 2009; Filosofia după  Hiroshima, Cambridge Scholars Publishing, 2010.  
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