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RECENZIE
Acad. Mihai DRAGANESCU – „De la societatea informationala la societatea cunoasterii”,
Editura Tehnica, Bucuresti, 2003
e la societatea informationala la societatea cunoasterii este cel de-al patrulea volum de ref erinta 1
în seria lucrarilor pe care profesorul Mihai DRAGANESCU le-a consacrat - în ultimele trei decenii - dinamicii sistemului societal în era informationala; aceasta era cuprinde societatea informationala, societatea cunoasterii – pe care autorul a anticipat-o înca din anul 1976 - si, în perspectiva, societatea constiintei – pe care a conceptualizat-o în anul 2000.
Evolutia de la societatea informationala la cea a cunoasterii nu se reduce la o simpla tranzitie
linear-secventiala, ci este reprezentata ca un proces complex de devenire a sistemului societal. Recurgând la abordarea structural-fenomenologica, de conceptie proprie, profesorul Mihai DRAGANESCU
explica într-o maniera originala determinismul acestei deveniri, identificând vectorii tehnologici si
functionali ai societatii cunoasterii; prima categorie include vectori precum reteaua Internet, cartea
electronica, inteligenta artificiala si nanoelectronic a, iar din cea de-a doua fac parte managementul cunostintelor, cultura cunoasterii si inovarii, activitatile cu asistare inteligenta din economie, administratie, educatie, ocrotirea sanatatii, protejarea mediului natural.
Prezinta o relevanta deosebita logica argumentatiei care acrediteaza, pentru conceptul „noua
economie” acceptiunea de economie bazata pe cunoastere, în care performantele organizat iilor decurg
din inovare si învatare sistematica si din gestionarea competitiva a activelor lor intangibile. În aceeasi
ordine de idei, rezulta ca dezvoltarea economica durabila („sustenabila”) este, în mod necesar, una întemeiata pe cunoastere, dupa cum perceperea globalizarii în termeni de acceptare sau respingere este o
falsa problema, în fond societatea având a discerne între „binele” si „raul” pe care inevitabila globalizare i le poate aduce.
Confruntarea tot mai acuta, pe plan mondial, cu provocari cum sunt vulnerabilitatile retelei Internet, latura morala a managementului cunostintelor sau raportul dintre inteligenta umana si cea art ificiala presupune, din partea actorilor individuali si colectivi, optiuni animate nu numai de aspiratia intelectuala catre noi descoperiri, ci si de ceea ce am putea numi „etica legitimitatii responsabile”.
Autorul demonstreaza ca, pentru România, avansul catre o societate a cunoasterii constituie o
priorit ate a viitorului apropiat, chiar daca mai persista efectele unei stari apreciate în anii ‘90 drept
„subdezvoltare informationala”, iar realizarea obiectivelor societatii informationale este înca în curs;
potrivit „teoriilor îmbinarii”, daca solutiile proprii societatii informationale sunt aplicate în sisteme organizationale si sociale cu tendinte ferme de maturizare, se poate ajunge - prin salt - direct la aparitia
unor caracteristici ale societatii cunoasterii
Lectura celor 9 capitole ale cartii induce, la cititorul avizat, motivatia reflectiei, dar si a part iciparii efective la un proiect românesc al societatii cunoasterii, pe care îl întelegem a comporta accentul pe promovarea practicilor si structurilor prin excelenta specifice ei: competentele si creativitatea,
organizatiile virtuale, comunitatile de profesionisti, lucrul în regim colaborativ si la distanta, învatarea
pe întreaga durata a vietii etc.
Prin autoritatea stiintifica a continutului si prin mesajul sau programatic, recenta lucrare a academicianului Mihai DRAGANESCU contribuie în mod esential la descifrarea si modelarea sensurilor
profunde ale evolutiei sistemului societal în directia unei civilizatii în care folosirea cunostintelor si a
tehn ologiilor inteligente are în consonanta perena cu natura umana, si nu împotriva ei.
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Nota redactiei: Academia Româna organizeaza, în ziua de 8 aprilie 2004, Simpozionul Stiinta, Tehnologia si Filosofia Informatiei în Opera si Viata Academicianului Mihai Draganescu .
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