HUMANISTIKA
Področje: 6. 10 – Filozofija
Dosežek 1: Znanstvena monografija o ontologiji in spolni razliki , Vir: Alenka
Zupančič Žerdin, Seksualno in ontologija, Analecta, Ljubljana 2011, 163 str.

Alenka Zupančič Žerdin, ena najvidnejših predstavnikov »ljubljanske lacanovske
šole«, si je v zadnjem času zagotovila veliko mednarodno odmevnost s samosvojo
obravnavo posameznih filozofskih tem (npr. komičnega), ki se odlikuje po inventivni
uporabi pojmov z obrobja filozofskega diskurza za razreševanje velikih, temeljnih,
tipično filozofskih vprašanj. Monografska študija Seksualno in ontologija ponuja
odličen primerek tega pristopa. Avtorica v njej posega v debato o naravi bivajočega,
ki se je pred kratkim nepričakovano razvnela na post post-strukturalistični sceni, in
proti nasprotju med korelacionizmom in realizmom (Meillassoux) in proti opoziciji
med sofistično (Cassin) in matematično (Badiou) dimenzijo filozofije prepričljivo
razvija stališče, da je treba bit, in sicer prav v njeni neodvisnosti od vse
subjektivnosti, pojmovati kot presežni proizvod reda diskurzivnosti (oziroma
govorice ali tudi prostora razlogov kot bistveno necelega). Pričakujemo lahko, da bo
monografija, ki ponuja bogate nastavke za konceptualizacijo tako znanosti kakor
intersubjektivnih pojavov, sprožila živahen odziv tudi v mednarodnem teoretskem
prostoru in dodatno uveljavila slovensko filozofsko misel.

HUMANISTIKA
Področje: 6. 10 – Filozofija
Dosežek 2: Članek o resničnostni vrednosti žaljivk , Vir: Nenad Miščević, »Slurs
& Thick Concepts – Is The New Expressivism Tenable?«, Croatian Journal of
Philosophy, zv. 11, št. 32, str. 159-183.

V članku z naslovom »Pejorativni in 'debeli' pojmi – Ali je mogoče
zagovarjati novi ekspresivizem?« Nenad Miščević razvija argumente za
tezo, da žaljivk ni mogoče zvesti na njihovo ekspresivno ali
performativno dimenzijo, kot trdijo nekateri avtorji, med njimi nazadnje
in najdosledneje Mark Richard, temveč se še vedno vpisujejo v režim
resnice. Avtor s tem dokazuje vitalnost analitične filozofije v slovenskem
prostoru in njeno sposobnost, da na način, ki je še najbliže formi
znanstvene debate na tipičnih znanstvenih področjih, tvorno sodeluje v
sodobni filozofski diskusiji.

HUMANISTIKA
Področje: 6. 10 – Filozofija
Dosežek 3: Konferenca , Vir: Kritična humanost, Ljubljana, 5. maja 2011;
Phainomena, zv. XX, št. 76-78.

Pod organizacijskim vodstvom Deana Komela in v sodelovanju z rektoratom
Univerze v Ljubljani je 5. maja 2011 v Ljubljani potekala mednarodna konferenca
Kritična humanost, na kateri so sodelovali tudi številni tuji govorci, med katerimi so
bili zelo vidni filozofi iz Kitajske in Japonske. Konferenca je bila posvečena dialogu
med evropsko in azijsko tradicijo humanizma, katerega poznavanje postaja na
začetku novega stoletja vedno bolj nepogrešljivo, ter razmerju med filozofijo in
znanostjo v sodobni družbi. Poleg znanstvenih dognanj, ki so bila predstavljena na
konferenci in so objavljena v posebni številki revije Phainomena, je konferenca
vredna posebne omembe zato, ker je odprla prostor za nadaljnje sodelovanje s
pomembnimi misleci z različnih koncev sveta in pokazala, kako tvorno lahko
filozofija kot temeljna humanistična disciplina prispeva k opredelitvi in premisleku
ključnih problemov sodobne družbe.
Opomba: Med izjemnimi dosežki za področje filozofije v letu 2011 v skladu z
navodili niso upoštevani dosežki članov programske skupine Filozofske raziskave
pod vodstvom Slavoja Žižka.

