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Seminarului Internaţional „Penser l’Europe“, ediţia a XIV-a 

„Este ştiinţa o dimensiune a identităţii europene?“ 
 
 
 
Vineri, 2 octombrie 2015, ora 9:30, în Aula Academiei Române va avea loc deschiderea 
oficială a Seminarului Internaţional „Penser l’Europe“, ediţia a XIV-a, organizat de 
Academia Română şi Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă a Academiei Române.  
 
Şedinţa de deschidere este onorată de prezenţa acad. Ionel-Valentin Vlad, preşedintele 
Academiei Române, Sergiu Nistor, consilier al Preşedintelui României, Ioan Vulpescu, 
Ministrul Culturii, E.S. François Saint-Paul, ambasadorul Franţei la Bucureşti, prof. 
Thierry de Montbrial, fondator şi preşedinte al Institutului Francez de Relaţii 
Internaţionale, acad. Jaime Gil Aluja, Preşedinte al Academiei Regale de Ştiinţe 
Economice şi Financiare din Barcelona, acad. Jacques de Decker, Secretar permanent al 
Academiei Regale de Limbă şi Literatură Franceză din Belgia, acad. Eugen Simion, 
Preşedintele Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, care vor rosti scurte alocuţiuni. 
 
Aflat la cea de-a XIV-a ediţie, Seminarul abordează, aşa cum a procedat cu consecvenţă 
timp de 14 ani, probleme nevralgice ridicate de construcţia noii Europe unite. Dezbaterile 
din acest an îşi propun ca temă centrală capacitatea ştiinţei de a contribui la definirea 
identitară a Europei. Desfăşurat sub titlul „Este ştiinţa o dimensiune a identităţii 
europene?“, seminarul reuneşte peste 40 de reprezentanţi ai elitei culturale şi ştiinţifice 
europene, din Franţa, Belgia, Spania, Italia, Austria, Grecia, Serbia şi România, dar şi din 
Algeria şi Israel. 
 
Lucrările seminarului se vor desfăşura pe durata a două zile, 2 şi 3 octombrie 2015, în 
patru sesiuni tematice: „Europa culturii. Ştiinţă, învăţământ, cercetare, şanse egale“, 
„Cultura ştiinţifică în Europa noastră“, „Identitate europeană – ştiinţă universală“, „Poate 
salva ştiinţa identitatea europeană?“ Alocuţiunile şi intervenţiile din cadrul dezbaterilor vor 
fi tipărite în volumul „Penser l’Europe – 2015“. 
 
Vineri, 2 octombrie 2015, ora 19.30, la finele primei zile de dezbateri, prof. Thierry de 
Montbrial îşi va prezenta cartea „La pensée et l’action“. Evenimentul va avea loc în Aula 
Bibliotecii Central-Universitare din Bucureşti.   
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