
vás zve na jarní víkend Akademie pro goetheanismus a anthroposofii

Od kosmické k umělé inteligenci
Zápas o vědomí člověka

Markus Osterrieder

Vývoj umělé inteligence se před našima očima uskutečňuje v ohromujícím tempu. V jakou budoucnost
nás  povede?  Jakou  roli  v  tomto  vývoji  hraje  současný  filosofický  směr  „transhumanismus“,  jenž
vychází z myšlenky „nového člověka“ a má své předchůdce ve futuristické odnoži bolševizmu dvacátých
let minulého století? Co se stane se základní charakteristikou člověka, totiž se skutečností,  že je
člověk poznávající bytostí s vědomím sebe sama? Odkud vyvěrá dnes lidská inteligence a může vést k
vnitřnímu osvobození člověka?

17.-19. dubna 2020
ve Waldorfské škole v Semilech



Dr. Markus Osterrieder je historik,
působí jako nezávislý spisovatel
a publicista, vyučuje v mnoha
vzdělávacích zařízeních. Je
vynikajícím znalcem evropských         
a světových dějin, které dokáže
sledovat až do jejich důsledků pro
současné kulturní, politické
a hospodářské dění nejen v Evropě.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Budovu Waldorfské základní školy najdete v Tyršově ulici č. p. 485. Registrace proběhne v
pátek 17. dubna od 18:00 hodin. Přednášky se konají v eurytmickém sále školy.

Program

Pátek 17.4.
19:30-21:00 Přivítání a úvodní přednáška

Sobota 18.4.
9:30-11:00 II. Přednáška

11:30-12:30 Otázky k tématu

15:30-17:00 III. Přednáška
19:00-20:30 IV. Přednáška

Neděle 19.4.
9:30-10:30 Otázky k tématu
11:00- 12:30 V. Přednáška

Kursovné je 1400 Kč (studenti a důchodci 800 Kč) splatných při registraci v pátek 17. dubna,
jednotlivá přednáška či plénum 250 Kč. Kdyby měla být výše poplatku důvodem vaší neúčasti,
je možné předem domluvit slevu. Naopak, umožňuje-li vám vaše životní situace zaplatit více,
budeme vděčni za podporu aktivit pobočky.
Přihlásit se můžete do 16. dubna na jiroutovahelena@seznam.cz. V přihlášce uveďte,  prosím,
jméno,  adresu,  e-mail  (pro  zasílání  pozvánek  na  další  akce  pobočky)  a  to,  zda  si  přejete
ubytování ve škole.
Ubytování:  v učebnách školy (vlastní karimatka a spací pytel, omezený počet žíněnek, 50 Kč/noc),
další možnosti na webových stránkách města Semily: http://www.semily.cz/ubytovani/os-1299
Stravování: Občerstvení o přestávkách bude zajištěno formou studentského bufetu. 

Na shledanou se těší za organizační skupinu
Dušan Pleštil 


