
Notiser

Filosofidagarna är en nationell konferens i filosofi, som anordnas av Svens
ka filosofisällskapet vartannat år vid olika universitet och högskolor. 
12-14 juni 2003 hålls den femte konferensen i ordningen i Linköping.

Filosofidagarna har tidigare främst riktat sig till lärare, forskare och 
doktorander vid Sveriges universitet och högskolor, och dessa utgör 
även i år en huvudsaklig målgrupp. Denna gång görs dock en extra an
sats för att också få med fler lärare från grund- och gymnasieskolan, 
bland annat genom att introducera en sektion om filosofiundervisning. 
Som alltid är övriga filosofiintresserade varmt välkomna!

Föredragen kommer att inordnas i 12 sektioner. Varje föredrag (med 
undantag för speciellt inbjudna talare) ska begränsas till maximalt 20 
minuter. Därefter anslås 10 minuter för frågor och diskussion. De olika 
sektionerna är: 1. Filosofiundervisning; 2. Samhälls- och rättsfilosofi; 3. 
Kunskapsteori och metafysik; 4. Vetenskapsteori; 5. Logik och argu
mentation; 6. Språkfilosofi; 7. Medvetandefilosofi; 8. Normativ etik, 
estetik och värdeteori; 9. Genusteoretisk filosofi; 10. Religionsfilosofi; 
11. Filosofi med särskild inriktning (t.ex. hälsofilosofi); 12. Filosofi
historia.

Övriga uppgifter kan inhämtas på konferensens hemsida: 
http://www.tema.liu.se/philosophy/filosofidagarna.htm .

Jeremy Bentham gav år 1791 ut en bok som nu har kommit i svensk över
sättning, Panopticon - en ny princip för inrättningar där personer övervakas. 
Nya Doxa 2002.

Konversation i Filosofiska institutionens lunchrum.
- Det var bättre förr.
- Ja, säg någonting som inte var bättre förr.
- Förr var det inte bättre förr.
- Jovisst var det det. Det är det alltid.
- Ja, men jag menar att det som förr var bättre förr inte var bättre än det
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som nu var bättre förr. I det avseendet var det inte bättre förr.
- Men det kan man inte veta.
-Varför då?
-Jo, man kunde ju knappast veta det förr, innan det inträffade. Och det 
var ju bättre förr. Alltså kan man inte veta det nu heller. V.S.B.

Torsten Pettersson, som är professor i litteraturvetenskap i Uppsala, 
har utgivit Dolda principer. Kultur- och litteraturteoretiska studier^ Student
litteratur 2002. Poul Ferland, som är idéhistoriker i Danmark, har skri
vit en doktorsavhandling med titeln Det identiskes ophævelse i Adornos 
negative dialektik. Modtryk 2002. Karin Johannesson, teolog i Uppsala, 
har doktorerat på en avhandling som heter Gud för oss. Om den non-meta- 
fysiska realismen och dess konsekvenser för religionsfilosofins uppgift och natur, 
Thales 2002.

Föreningen lärare i religionskunskap har utgivit en årsbok 2002 med 
titeln Mellan vidskepelse och vetenskap (red. Olof Franck). Boken innehål
ler femton uppsatser. Bland författarna finns t.ex. K. G. Hammar, Lilli 
Alanen, Dan Larhammar, Rainer Carls, Åsa Nordén och Ulf Sjödin.

Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: PeterPagin är profes
sor i teoretisk filosofi i Stockholm, Bernt Österman är fil. dr och undervi
sar vid filosofiska institutionen i Helsingfors, MikaelJanvid är fil. dr och 
undervisar i filosofi vid Linköpings universitet, Jonas Gren är doktorand 
i praktisk filosofi i Göteborg, och Jens Johansson är doktorand i praktisk 
filosofi i Stockholm.




