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Поштовани,
Задовољство нам је да Вас позовемо да се укључите у реализацију пројекта Недеља филозофије који се
одвија под слоганом „Мислим, дакле постојим!“, а за тему има значај критичког мишљења за живот
појединца и демократско друштво. Недеља филозофије се реализује у општинама и градовима
Републике Србије као децентрализована манифестација у периоду од 23. до 29. марта 2020. године.
Циљ нам је да окупимо, пре свега, наставнике филозофије, универзитетске професоре, научне
саветнике, библиотекаре, али и друге колегинице и колеге, који би током наведених дана у својим
местима на разноврсне начине промовисали филозофију као област људске духовности која значајно
утиче на формирање критичког мишљења.
У току пројекта учесници ће различитим активностима (радионице, трибине, филозофски кафеи,
представе, изложбе и друге креативне форме) на различитим местима (факултети, школе, галерије,
књижаре, тргови, музеји, центри културе и други пригодни објекти) промовисати филозофске и
хуманистичке садржаје и критичку свест. Учесници пројекта треба да припреме и осмисле вишедневне
активности током Недеље филозофије. Од учесника пројекта очекује се да доставе повратне
информације о реализованој активности (писање кратког извештаја и снимање активности које ће бити
постављене на сајт), медијску подршку (обавештавање медија на државном и локалном нивоу о
планираним активностима и њиховој реализацији, учествовање у ТВ програмима, снимање материјала
за промоцију: клипови, кратки филмови и остале форме којима се промовишу рад и активности у
оквиру Недеље филозофије).
Позивамо Вас да се пријавите као локални координатори који ће у својим образовним, научним, и
културним институцијама организовати Недељу филозофије. Заинтересовани се могу пријавити путем
следећег линка https://forms.gle/scSMi8mXt2EDL33VA, а ускоро можете очекивати нове информације и
упутства за припрему Недеље филозофије.

Срдачан поздрав!

