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Cu ocazia împlinirii unui secol de la apariţia celui de-al treilea volum din
Principia Mathematica (primele două volume au apărut în 1910 şi, respectiv,
1912), realizare de importanţă crucială din domeniul fundamentelor matematicii cu
profund impact asupra dezvoltării logicii în secolul trecut, şi nu numai, datorată lui
Alfred North Whitehead şi Bertrand Russell, Secţia de Filosofie, Teologie,
Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române, împreună cu Facultatea de Filosofie
Rev. filos., LXII, 2, p. 159–160, Bucureşti, 2015
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a Universităţii din Bucureşti au organizat marţi, 12 noiembrie 2013, la Academia
Română, un Simpozion aniversar la care au luat parte academicieni, cadre didactice
de la Facultatea de Filosofie şi Facultatea de Matematică ale Universităţii din
Bucureşti, cercetători de la Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin
Rădulescu-Motru” al Academiei Române.
Au fost prezentate cu această ocazie următoarele comunicări:
Cuvânt de deschidere – acad. Alexandru Surdu, Preşedintele Secţiei de Filosofie,
Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române
Semnificaţia filosofico-metodologică a logicismului – acad. Alexandru Surdu
Logica matematică a lui Bertrand Russell după 100 de ani – prof. univ. dr. Mircea
Dumitru, rector, Universitatea din Bucureşti
Wittgenstein despre filosofia russelliană a matematicii – prof. univ. dr. Mircea
Flonta, membru corespondent al Academiei Române
Carnap despre semnificaţia filosofică a logicismului – acad. Alexandru Boboc
„Revista de filosofie” are plăcerea de a găzdui acum, în paginile sale, două
dintre comunicările prezentate cu această ocazie: pe cea a prof. univ. dr. Mircea
Flonta, Wittgenstein despre filosofia russelliană a matematicii, precum şi pe cea a
prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Logica matematică a lui Bertrand Russell după
100 de ani.
Comunicarea acad. Alexandru Boboc, Carnap despre semnificaţia filosofică
a logicismului, se regăseşte în „Probleme de logică”, vol. XVII, coordonatori:
acad. Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu, Editura
Academiei Române, 2014, p. 7–18.
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