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Moto: „Vânătoarea aceasta pe care o încearcă filosofii în descoperirea adevărului s-

ar putea asemăna cu un roman poliţist. Unii îl socotesc pe Andersen ca fiind asasinul, alţii pe 

Nielsen sau pe Jepsen. Poate că într-o bună zi, poliţia va ajunge să dezlege un caz criminal 

real, aşa dintr-o dată. Este de asemenea plauzibil că ea nu va reuşi niciodată să dezlege 

enigma. Cu toate acestea, enigma îşi are soluţia ei” 

(JOSTEIN GAARDER, Lumea Sofiei) 
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Titlul acestei lucări este Filosofia comunităților online. Crowdsourcing-ul filosofic în Agora 

virtuală.  
 
Această lucrarea este structurată pe 5 capitole plus introducere și concluzii.  
 
Ipoteza prezentei cercetări este următoarea:  
Într-o societate în care mediul virtual este din ce în ce mai important, Filosofia, ca formă a 
comunicării, are menirea de a recupera demnitatea cercetării în grup (în rețea), specifică 
școlilor filosofice ale antichității grecești, prin și cu ajutorul crowdsourcing-ului.  
 
Ea are la bază următoarele 2 constatări:  
 
1. Printre caracteristicile cele mai importante ale societății și culturii contemporane, ca 

societate a cunoașterii, se numără prezența tot mai importantă a mediului virtual în comunicare, 

ca tip de activitate umană;  
2. Comunitățile online au o pondere din ce în ce mai importantă în societatea contemporană, 

inclusiv în cercetarea științifică;  

 
Metodologia cercetării  
 
Pornind de la aceste considerente, am realizat o argumentare euristică care se sprijină pe 
întrebările ridicate de contextul actual al cercetării științifice, unde crowdsoucing-ul sau 
cercetarea în rețea devine o metodă tot mai des utilizată și tot mai acceptată de comunitatea 
științifică din perspectiva rezultatelor pe care le oferă. Am încercat prin aceasta să răspundem 
unor întrebări foarte actuale impuse de evoluția umanității în societatea cunoașterii: Oare prin 

intermediul diverselor discuții filosofice de pe rețelele sociale online nu asistăm practic la un 

crowdsourcing care revigorează discursul filosofic readucând filosofia în atenția publicului, 

după ce ani la rând s-a constatat o scădere a interesului pentru acest domeniu. Să fie mediul 

online o Agora Virtuală în care filosoful virtual găsește un auditoriu însetat de înțelepciune? Să 

fie crowdsourcing-ul un punct de plecare pentru apariția unei filosofii virtuale a mulțimilor și a 

indivizilor conectați între ei prin intermediul rețelelor sociale, care să răspundă nevoilor 

filosofice ale societății contemporane?  



Raționamentul folosit a fost unul deductiv. Pornind de la imaginea de ansamblu pe care ne-o 
oferă literatuta de specialitate, am ajuns la acele puncte de vedere particulare care susțin ipoteza 
acestei cercetări și-i pun în evidență elementele de noutate.  
Rezultatul acestei cercetări a constt în identificarea modalității prin care poate fi recuperată în 
mediul online demnitatea cercetării colective / de grup / în rețea, specifică filosofiei antice 
grecești, ca și garanție a continuității interesului pentru filosofie în anii ce vin.  
 
Obiectivele cercetării:  
Obiectivele acestei lucrări sunt tratate pe larg în fiecare capitol în parte. Prin aceasta abordare am 
încercat să avem un demers științific coerent, care să ne conducă la validarea ipotezei de 
cercetare, unde afirmăm că într-o societate în care mediul virtual este din ce în ce mai important, 

Filosofia, ca formă a comunicării, are menirea de a recupera demnitatea cercetării în grup (în 

rețea), specifică școlilor filosofice ale antichității grecești, prin și cu ajutorul crowdsourcing-

ului.  
Astfel, obiectivul primului capitol constă în încercarea de a demonstra că filosofia se află într-o 
criză reală, aflată în strânsă legătură cu criza spirituală a societății contemporane, criză din care 
nu poate ieși decât apelând la vitalizarea discursului filosofic. Ajungem astfel la specificul 
comunicării filosofice și la felul în care aceasta trebuie să se adapteze mijloacelor de comunicare 
specifice acestui secol, utilizând un limbaj care să apropie din nou lumea de mesajul filosofic. 
Tot în acest capitol ne-am propus să clarificăm ce înseamnă comunicarea filosofică, ce este 
limbajul filosofic, mesajul filosofic și dacă comunicarea poate fi percepută ca un univers 
sistemic.  
 
Obiectivele celui de-al doilea capitol sunt următoarele:  
În primul rând ne-am propus să oferim o definiție universal acceptată a rețelelor sociale online, 
arătând totodată utilitatea acestora în lumea de azi.  
Următorul obiectiv constă în clarificarea noțiunii de comunitate, după care explicăm conceptul 
de comunitate virtuală arătând caracteristicile acesteia.  
Pornind de la obiectivele de mai sus, am încercat să demonstrăm că există o minte colectivă, o 
inteligență colectivă și o înțelepciune colectivă specifice mulțimilor, care prin utilizarea 
crowdsourcing-ului și a rețelelor de socializare face posibilă trecerea filosofiei din Agora 
Antichității în Agora online.  
 
Principalul obiectiv al capitolului trei constă în încercarea noastră de a demonstra că filosofia se 
poate adapta epocii Internetului. În acest sens, vom face o analiză a relației stabilite între 
cunoaștearea virtuală și realitate cotidiană, arătând posibilitatea apariției unei școli filosofice 
virtuale. De asemenea, pentru a ne susține afirmația, vom arăta transformările prin care a trecut 
filosofia de-a lungul istoriei, demonstrând că are capacitatea de a se adapta realității lumii 
contemporane.  
 
Prin seria de obiective din capitolul patru am urmărit să arătăm care sunt sensurile comunicării, 
pentru a demonstra că ea, comunicarea, este experiența fondatoare a filosofiei contemporane. 
Odată realizat acest deziderat, vom demonstra că există o filosofie bazată pe comunicare care se 
dezvoltă cu precădere în mediul virtual, în mod special datorită fenomenului de crowdsourcing.  
Obiectivele capitolului cinci sunt următoarele:  
 



În primul rând vom căuta să definim cât mai exact noțiunea de crowdsourcing, arătând care este 
originea acestui termen și ce spune despre el literatura de specialitate.  
Al doilea obiectiv constă în prezentarea caracteristicilor crowdsourcing-ului pentru a putea 
înțelege cât mai bine cum funcționează acesta.  
Următorul obiectiv constă în prezentarea avantajelor pe care acest tip de cercetare 
(crowdsourcing) le are și felul în care cercetarea în rețea influențează proiectele științifice 
contemporane, insistând pe tendințele evolutive ale externalizării în masă.  
Ultimul obiectiv al capitolului cinci constă în încercarea noastră de a demonstra că printr-un 
crowdsoursing filosofic, putem recupera demnitatea cercetării în grup (în rețea), specifică 
școlilor filosofice ale antichității grecești  
 
 
 
 
Concluziile lucrării  
 
Concluziile capitolului I  
În primul capitol am arătat că există o legătură între criza filosofiei și criza spirituală a societății 
contemporane. Acest lucru se datorează faptului că asistăm la o abandonare a reflecției filosofice 
sistematice datorate creșterii volumului de informații din domeniul filosofiei. Astfel se ridică 
următoarea întrebare: asistăm la o criză a filosofiei sau la o criză instituțională a filosofiei? 
Această întrebare apare în contextul în care se constată o „producție” în creștere de carte 
filosofică, publicații filosofice, articole filosofice și nu în ultimul rând a temelor filosofice 
discutate în mediul online, pe forumuri, pe rețelele sociale, sau pe site-uri (din ce în ce mai multe 
ca număr) dedicate domeniului filosofic. Așadar remarcăm  
o migrare a filosofiei dinspre mediul academic, spre cultura maselor, în special în mediul online, 
unde reflecția filosofică capătă un aspect mai degrabă pragmatic decât teoretic. În consecință, 
considerăm că vorbim mai degrabă despre o criză instituțională a filosofiei, decât o criză a 

filosofiei, pentru că aceasta practic renaște în mediul virtual unde și-a găsit o a doua casă, mai 
primitoare și mai potrivită dezvoltării ei, în conformitate cu epoca digitală.  
Tot în acest capitol am demonstrat că filosofarea în sine este un discurs, discursurile fiind 
manifestări vii ale limbii și forme evidente de comunicare. Acest fapt implică faptul că filosofia 
se integrează în lumea comunicării pentru că discursul filosofic este în întregime „spus”, „scris” 
fiind de neimaginat să exprimi gândirea filosofică prin mimetism, gesturi, etc. În comunicarea 
filosofică limbajul folosit este verbal și este meta-lingvistic. Gândind despre gândire, filosofia nu 
poate avea propria sa limbă, independentă și bine definită. Ea folosește un limbaj comun pe care 
îl „sterilizează” filosofic.  
Din punctul nostru de vedere, apelând la premisele invocate anterior, comunicarea filosofică se 
îndreaptă tot mai mult către mediul online. Rețelele sociale online sunt cele mai propice locuri 
pentru actanții și transactanții actului filosofic. O filosofie a maselor pare să se ridice din rândul 
„userilor”, o filosofie a omului contemporan care caută răspunsuri la întrebările vieții actuale. 
Ele nu diferă în mod deosebit de cele din antichitate, doar că au o complexitate a răspunsurilor 
extrem de variată. Lumea contemporană nu mai poate fi interpretată printr-o logică liniară. Avem 
nevoie de o logică a complexității care să acopere punctele de vedere tot mai vaste, în continuă 
schimbare asupra vieții și a lumii. Rețelele sociale ne pot ajută în acest sens tocmai prin 
complexitatea lor în privința posibilităților de comunicare.  



 
Concluziile capitolului II  
O primă concluzie a acestui capitol este aceea că societatea în rețea a apărut ca urmare a 
transformărilor sociale, tehnologice, economice şi culturale de la sfârşitul secolului trecut, fiind 
descrisă prin acţiunea cunoaşterii asupra cunoaşterii înseşi ca sursă principală de productivitate. 
În acest context, rețeaua stă la baza noilor structuri organizaţionale, prin folosirea comunicării 
media. Modelele de reţea sunt caracteristice pentru sectoarele economice cele mai avansate. În 
societatea în reţea, cele mai importante structuri sociale sunt organizate de reţelele sociale şi 
mass-media. Combinarea de reţele sociale şi media modelează modul principal de organizare şi 
cea mai mare parte din structurile de la toate nivelurile: individual, organizaţional şi societal. În 
era informaţiilor, societăţile se structurează în jurul opoziţiei bipolare dintre Net (Reţea) şi Self 
(individualitate).  
A doua concluzie a acestui capitol ne demonstrează că Reţelele sociale virtuale Facebook, 
Twitter, MySpace, LinkedIn, etc. redefinesc astăzi felul în care indivizii interacţionează, fapt 
care are consecinţe la nivel individual, la nivelul comunităţilor medii şi mari. Având un caracter 
informal şi voluntar, rețelele de socializare oferă utilizatorilor un control minim și încurajează 
formarea grupurilor bazate pe interese, activităţi sau cauze comune. În interiorul grupului devine 
posibil schimbul de informaţie, bunuri, servicii şi opinii şi, extinzându-se, grupul se reproduce 
sub forma reţelelor caracterizate printr-o dinamică accentuată care face ca analiza lor sa fie 
dificilă, dar nu imposibilă. Sub acest aspect, Internetul a devenit, pe lângă o rețea globală, o lume 
în sine departe de o simplă reduplicaţie a propriului nostru univers.  
A treia concluzie constă în faptul că în jurul rețelelor sociale online au apărut adevărate 
comunități virtuale. Acestea sunt completări și prelungiri ale conceptului clasic de comunitate, 
care au apărut odată cu Internetul și s-au dezvoltat odată cu el. Comunitatea virtuală aduce la 
lumină o formă a inteligenţei colective, concretizată în producţii intelectuale, paradigme ideatice, 
rezonanţe interpretative altfel plămădite decât prin formele educaţionale tradiţionale. Ea este un 
rezultat al unei mutualizări a cunoaşterii generate de noile tehnologii.  
Ultima concluzie a acestui capitol constă în faptul că odată acceptate rolul avut de rețelele 
sociale în societatea contemporană, existența comunităților virtuale și a inteligenței colective, 
asistăm practic la o trecere naturală a filosofiei instituționale către Agora Virtuală, pusă la 
dispoziție de mediul online. Conform lui Angelo Gio, Agora Virtuală este deja o realitate de care 
trebuie să ținem seama pentru că, datorită caracteristicilor sale, influențează atât gândirea 
maselor, gândirea colectivă precum și sinele. Prin  
aceasta, asităm la nașterea unei filosofii virtuale, aflate în continuă transformare și evoluție, o 
filosofie a tuturor posibilităților care are la bază Internetul și caracteristicile acestuia.  
 
Concluziile capitolului III  
În al treilea capitol am statuat faptul că astăzi nu se mai poate practica filosofia, într-un mod 
performant, în absenţa Internet-ului. Acesta a devenit, în ultimul deceniu al secolului al XX-lea, 
mijlocul privilegiat de comunicare a rezultatelor cercetării filosofice, a bibliografiilor şi a cărţilor 
de filosofie. Internet-ul a creat o comunitate globală a celor profesionalizaţi în filosofie. Dacă în 
trecut, filosoful era un om al cărții, în societatea actuală el este un om al internetului.  
Scopul acestui capitol a fost acela de a demonstra că filosofia se adaptează în mod constant 
secolului în care se află, astfel că în Era Digitală este firesc ca discursul filosofic să îmbrățișeze 
tematica specifică acestei perioade de timp. Asta nu înseamnă că marile teme filosofice dispar. 
Ele sunt discutate în lumina noilor descoperiri puse la dispoziție de știință, completând vastul 



tezaur al cunoașterii umane prin utilizarea noilor instrumente de cercetare și comunicare puse la 
dispoziție de lumea Web-ului.  
Evoluţia acestei noi societăţi (denumită comunicaţională, informaţională, digitală etc.) necesită 
explorarea relaţiilor dintre teoria comunicării şi domeniile tradiţionale ale filosofiei, cum ar fi 
ontologia, filosofia limbajului, epistemologia, filosofia socială sau politică, respectiv etica. Sub 
acest aspect, se observă nevoia de reflecție filosofică asupra comunicării din perspectiva 
ştiinţelor comunicării, pentru că o asemenea perspectivă poate impune noi interogări şi, mai apoi, 
practici care ar putea ajuta dezbaterile deschise şi gândirea critică în primul rând în mediul 
online, răsfrângându-se ulterior în realitatea cotidiană, deschizând prin aceasta noi orizonturi de 
gândire.  
 
Concluziile capitolului IV  
În acest capitol am arătat că societatea contemporană se află sub paradigma verbului „a 
comunica”, demonstrând că demersul teoretic al gândirii europene s-a aflat mai întâi sub semnul 
verbului „a fi”, mai apoi sub puterea exercitată de „a cunoaște”, dar că nici existența, nici 
cunoașterea nu înseamnă nimic, dacă nu sunt comunicate, astfel comunicarea devine noua 
paradigmă care se cere interpretată și explicată.  
Ulterior am stabilit că actul comunicării constă în transmiterea informațiilor, ideilor și 
atitudinilor sau emoțiilor de la o persoană, la altă persoană, sau de la un grup la altul, în mod 
esențial prin utilizarea simbolurilor.  
Ne-am concentrat apoi eforturile pentru a arăta că odată cu cotitura linvigvistică filosofia 
încetează să mai însemne o construcție de sisteme, ci își îndreaptă atenția către limbaj axându-se 
pe funcțiile sale semantice și comunicative, privindu-l sub aspectul său constitutiv al relației 
ființării umane cu lumea.  
Am ajuns astfel la opiniile lu J. G. Hamann cu privire la posibilitățile filosofice ale limbajului 
care stipulează că limbajul are o superioritate genealogică asupra celor 7 funcții ale propozițiilor 
și inferențelor logice, pentru că întreaga noastră capacitate de a emite judecăți este fundamentată 
de limbaj. Astfel, noul raport dintre limbaj și rațiune schimbă total modul de a filosofa, filosofia 
urmând să devină o analiză a folosirii limbajului.  
Folosindu-ne de perspectiva lui Wilhlem von Humboldt, am demonstrat că limbajul poartă în 
dânsul perspectiva asupra lumii, constituind, în același timp, semnificația cu ajutorul căreia 
putem înțelege lumea, fiind astfel condiția tuturor experimentelor, prin urmare poate fi acceptat 
ca metodă de filosofare.  
Odată stabilit acest aspect, am conchis că sub aspect filosofic, comunicarea, ca experiență 
fondatoare a acestui domeniu, împreună cu alte surse ale cercetării filosofice cum ar fi arta, viața, 
cunoașterea științifică, etc., are o poziție aparte în sensul că le cuprinde pe toate și nu putem 
considera ca fiind întâmplătoare așezarea comunicării ca temă centrală a marilor direcții ale 
filosofiei secolului nostru.  
Astfel, limbajul și comunicare nu rămân numai niște teme ale filosofiei ci devin elemente 
elementare în construirea viziunii asupra lumii. De aceea, considerăm că în Agora Virtuală a  
comunităților online, actul comunicării, este unul a filosofiei de moment care exprimă realitatea 
erei în care trăim cu adevărul care se subscrie acestei lumi.  
De asemenea, Agora Virtuală, fiind un produs al lumii virtuale, dă naștere unui nou mod de 
gândire, anume gândirea virtuală şi o ontologie asociată, aşa-zisa metafizică a realităţii virtuale, 
ca urmare a ştiinţelor şi tehnologiilor actuale ale informaţiei şi comunicării. Sub acest aspect, 
realitatea virtuală, produs al noilor tehnici de comunicare din lumea electronică constituie o nouă 



formă a experienţei umane, a cărei interpretare reprezintă una dintre cele mai fascinante 
provocări adresate vreodată filosofiei.  
 
Concluziile capitolului V  
În al cincilea capitol al lucrării am arătat că cercetarea în rețea sau crowdsourcing-ul, reprezintă 
cea mai actuală și mai utilă metodă de cercetare prin care filosofia poate renaște, în sensul că o 
asemenea abordare crește atât numărul persoanelor interesate de acest domeniu, cât și numărul 
celor implicați în dezbaterea filosofică, obținând prin aceasta o creștere generală a interesului 
față de filosofie, precum și o multitudine de perspective asupra temelor filosofice dezbătute.  
Am stabilit că termenul crowdsourcing,  
„este un tip de activitate participativă online în care un individ, o instituție, o organizație non-
profit, sau companie propune unui grup de persoane eterogen, de dimensiuni diverse și având 
competențe diferite, prin intermediul unui apel deschis și flexibil, angajarea voluntară în 
realizarea unei sarcini. Realizarea sarcinii, de complexitate și modularitate variabilă, în care 
trebuie să participe și să contribuie grupul atrage beneficii mutuale. Participantului îi este 
satifăcută nevoia de bani, recunoaștere socială, respect de sine, sau dezvoltarea competențelor 
individuale, în timp ce beneficiarul va obține și utiliza în avantajul său ceea ce participanții au 
adus în afacere sub forme diferite în funcție de tipul activității întreprinse” 
  
Ulterior am demonstrat că forţa intelectuală a mulţimilor constituite virtual a permis companiilor 
nu doar să capteze idei noi, ci şi să inventeze, să proiecteze şi să creeze produse şi servicii, să 
îmbunătăţească relaţiile cu clienţii, să crească volumul vânzărilor, să accelereze producţia, să 
găsească noi surse de finanţare sau noi angajaţi, precum şi moduri de management al resurselor 
proprii.  
Totodată am arătat că Internetul face aceste tendințe posibile şi permite punerea în discuție a 
domeniului și disciplinelor, cu alte cuvinte facilitează legăturile dintre oamenii de ştiinţă şi 
publicului larg. Cu toate că „știința cetățenilor” nu este un fenomen nou, Internetul permite tot 
mai multor entuziaşti ai ştiinţei să participe la un discurs care nu demult era accesibil doar 
oamenilor de știință, ba mai mult, aceștia au început să recunoască contribuţiile valoroase pe care 
colaborarile de acest fel le pot face.  
La finalul capitolului am făcut legătura dintre crowdsourcing, rețelele sociale online și filosofie 
arătând cum interacțiunea dintre primele două poate influența filosofia acestui secol. Ba mai 
mult, considerăm că un Crowdsourcing filosofic poate fi exploatat cu scopul de a obţine o nouă 
perspectivă asupra utilităţii filosofiei în zilele noastre.  
Având în vedere premisele de la care am plecat, considerăm că ipoteza de lucru este validă.  
Afirmăm acest lucru pentru că filosofia poate constitui o punte care leagă între ele diversele 
discipline exacte, având capacitatea de a sintetiza și extrage informațiile venite din domeniile 
respective, reducând totul la un mesaj care poate fi exprimat pe înțelesul unui număr cât mai 
mare de receptori. Astfel, ajungem la comunicarea filosofică, ori tocmai comunicarea pare a fi 
axa în jurul căreia filosofia  
construiește un nou sistem cu ajutorul căruia explică provocările ridicate de complexitatea lumii 
contemporane  
O conexiune cu ştiinţa maselor, un Crowdsourcing filosofic poate fi exploatat cu scopul de a 
obţine o nouă perspectivă asupra utilităţii filosofiei în zilele noastre. Un astfel de demers va 
provoca societatea să participe la un dialog filosofic de anvergură, un dialog între membrii 
rețelelor de socializare care își pot exersa, cu această ocazie, gândirea filosofică. Mediul online le 



permite utilizatorilor rețelelor de socializare să participe activ și fără opreliști la dezbaterea unor 
probleme de natură filosofică care macină societatea actuală, iar implicarea lor va fi pe măsură. 
Prin asta, filosofia se întoarce în Agora. Evident, discutăm despre o Agora virtuală, dar la 
momentul actual, acesta pare a fi cel mai propice loc unde provocările de ordin filosofic pe care 
le trăim își pot găsi rezolvarea.  
 
Contribuțiile personale asupra temei cercetate  
În încercarea noastră de a demonstra că într-o societate în care mediul virtual este din ce în ce 

mai important, Filosofia, ca formă a comunicării, are menirea de a recupera demnitatea 

cercetării în grup (în rețea), specifică școlilor filosofice ale antichității grecești, prin și cu 

ajutorul crowdsourcing-ului, am arătat cănu societatea trebuie să se adapteze filosofiei, ci 
filosofia trebuie să se pună în slujba societății identificând pentru aceasta soluții și alternative la 
provocările contextuale pe care contemporaneitatea le ridică. Am susținut că, pentru a reuși acest 
lucru, este necesar ca limbajul filosofic să fie unul accesibil tuturor și am arătat că acest limbaj se 
regăsește cu precădere pe rețelele sociale online.  
De asemenea, am susținut că simplificarea acestui limbaj nu va trimite filosofia în obscuritate, ci 
din contra, o va scoate în evidență, o va promova și o va repune în drepturi.  
 
Perspective de cercetare ulterioare  
Pentru viitor, considerăm că ar fi extrem de benefică realizarea unei rețele de socializare adresate 
în mod special celor interesați de Filosofie și a modului în are filosofia poate răspunde 
provocărilor societății contemporane. Acest proiect consider că ar avea șanse uriașe să 
revigoreze cercetarea științifică din acest domeniu dacă la conceperea lui lui ar fi cooptate un 
număr apreciabil de universități de pe cuprinsul tuturor continentelor și dacă în realizarea lui s-ar 
ține cont în primul rând de funcția sa de „socializare”, interfața sa având funcții care să 
încurajeze dialogul și schimbul de idei. De asemenea, ar fi deosebit de util ca interfața acestei 
rețele de socializare să fie tradusă în toate limbile țărilor implicate. În cadrul acestei rețele, 
abordarea temelor filosofice să fie total liberă, indiferent de absurditatea lor, rețeaua având 
capacitatea, pe baza cuvintelor cheie preselectate, să selecteze „principalele teme de discuție ale 
zilei/săptămânii/ale lunii” și să le promoveze într-un loc vizibil pe pagină, încurajând 
interacțiunea membrilor. La finalul discuțiilor pe tema respectivă, o aplicație internă ar trebui să 
selecteze cele mai votate sau apreciate intervenții ale mebrilor și să fie incluse într-un „buletin 
informativ” al zilei/săptămânii/lunei.  
O altă funcție utilă ar fi una care să atragă atenția membrilor rețelei de socializare filosofice 
asupra publicațiilor apărute în ziua respectivă, a proiectelor de cercetare lansate, a conferințelor 
în desfășurare sau care au lansat apeluri pentru materiale, asupra publicațiilor care cer articole 
pentru publicare. Toate aceste informații intră la sfârșitul zilei într-o arhivă online de unde pot fi 
accesate oricând cu ajutorul unui buton de căutare. Anunțurile respective ar trebui și să poată fi 
salvate în contul de profil al userului, dacă îl interesează.  
Interfața acestei rețele de socializare ar trebuie să includă niște platforme care să permită 
desfășurarea de conferințe online, apariția unei publicații proprii incluse în baze de date 
internaționale, publicarea de carte cu ISBN și distribuirea ei gratis membrilor rețelei, dar cu banii 
celor din afara rețelei, precum și susținerea de cursuri online de la fiecare universitate implicată 
în acest proiect.  



Astfel, dăm naștere unui univers filosofic la îndemâna tuturor, un univers unde Filosofia, ca 
formă a comunicării, are menirea de a recupera demnitatea cercetării în grup (în rețea), 
specifică școlilor filosofice ale antichității grecești, prin și cu ajutorul crowdsourcing-ului.  
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