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Despre doctrina logică la Teofil Corydaleu (V. STREINU); Concepția lui Boole despre formă și interpretare
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Volumul II (1970): Modalitatea judecății (Ath. JOJA); Forme normale ale functorului Nicod (E. MIHĂILESCU);
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Volumul III (1971): Limbaj natural și limbaj științific (Ath. JOJA); Metoda descinderii infinite a lui Fermat
în comparație cu metoda inducției matematice (A. DUMITRIU); Gândirea logică și abstracțiile științifice în
filosofia științei contemporane (Cr. JOJA); Inducția și deducția în știința actuală (V. STANCOVICI);
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sensuri ale formei logice „noțiune” în interpretarea logico-clasică (Al. SURDU); Despre unele proprietăți ale
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cosmologia aristotelică (Ath. JOJA); Definiția aristotelică a silogismului (Al. SURDU); Din nou despre
doctrina universalului la Aristotel (Ath. JOJA).
Volumul V (1973): Descartes și modelul matematic (Ath. JOJA); Despre unele sisteme asertoric-deontice
transfinite (M. TÎRNOVEANU); Fundamentele logicii cercetării (Cr. JOJA); Teoria supoziției (V. STREINU);
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necontradicției teoriei limitelor în uniuni topologice Partea I (E. SEILER); Asupra logicii Ø-valente
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entitățile abstracte (Ath. JOJA); Problema universalului la Aristotel din perspectiva lucrării „Categoriae”
(Al. SURDU); Ta metaxy ca obiect al cercetării silogistice (Ath. JOJA); Ath. Joja, In memoriam
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asertorico-problematică (P. BOTEZATU); Teoria abstracției (Cr. JOJA); Logica deontică și teoria

189

modalităților (S. VIERU); Probleme logiciste, formaliste și intuiționiste în filosofia greacă (Al. SURDU);
Logica formală în cultura filosofică din România în secolul al XX-lea (V. STREINU); Asupra necontradicției
teoriei limitelor în uniuni topologice. Partea II (E. SEILER); Distanța în mulțimea predicatelor (T. RISTEA).
Volumul VII (1977): I. Abstracția și teoria modernă a semnificației (Cr. JOJA); Noțiunea clasică și Conceptul
hegelian (Al. SURDU); Principiul semnificației contextuale și semantica triadică la Frege (C. CANDIESCU); II.
Despre unele proprietăți metalogice ale sistemelor logistice transfinite asertorice, modale, deontice de ordin
zero (M. TÎRNOVEANU); Asupra necontradicției teoriei algebrelor booleene topologice (E. SEILER);
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epistemologia contemporană (Cr. JOJA); Concepte intuitive și reconstrucție logică (M. FLONTA); Asupra
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formalizării (M. BALAIȘ); Despre o modelare logico-matematică a unui sistem axiologic general
(M. TÎRNOVEANU); Un sistem axiomatic pentru o teorie logică a libertății și constrângerii (C. POPA);
Teoria categoriilor și fundamentele matematicii (M. ȚURLEA); Rolul parametrilor ascunși în teoriile fizice.
Aspecte logico-epistemologice (L. SOFONEA).
Volumul VIII (1981): I. Semantica nominalistă și semantica platoniciană (Cr. JOJA); Considerații semantice
privind logica termenilor (C. CANDIESCU); O particularitate semantică a termenilor singulari descriptivi ca
temă comună la Arnauld și Pascal (D. STOIANOVICI); II. Produs direct de relații (T. RISTEA); O sistematizare
informală în calculul cu predicate de ordinul I (C. CANDIESCU); Cadrul normativ și valoarea euristică a
dualității logice (P. IOAN); Despre unele proprietăți ansambliste ale entităților axiologice fundamentale
(M TÎRNOVEANU); Fundamentele axiomatice ale teoriei mulțimilor contestate de „paradoxul lui Skolem”
(M. ȚURLEA); III. Orientări raționaliste în logica științei (Cr. JOJA); Faptul istoric în perspectiva logicii:
câteva repere (S. VIERU); Logica alegerii și decizia socială (P. BIELTZ); Logica formală și conduita teleologică
(C. POPA); Logica modală a evenimentelor (I. PURICA); Categoria de organizare (F. FELECAN).
Volumul IX, Existență, Gândire, Istorie (1986): Cuvânt înainte; Problema individualelor și teoria
descripțiilor: Un înțeles pentru individual (C. NOICA); Unicitate și existență în teoria descripțiilor (M.
BALAIȘ); O interpretare logico-semantică a predicației, descripțiilor și numelor proprii (C. CANDIESCU);
Teoria deducției și logica cunoașterii: Silogistica formală și presupoziția ontologică (P. IOAN); Conceptul
cunoașterii și unele logici epistemice (S. VIERU); Algebra logicii și abstracția matematică: Despre algebra
unei k-logici asertorice (M. TÎRNOVEANU); Cercetări actuale în domeniul algebrelor Łukasiewicz-Moisil
(V. BOICESCU și A. IORGULESCU); Aproximații asupra impactului logicii moderne cu teoria demonstrațiilor
(T. ȘTIRBĂȚ); Morfisme geometrice între un topos elementar și toposul G-obiectelor sale (M. GEANĂU);
Concepte fundamentale în istorie și drept: Gândire formală și interpretare în istorie (Cr. JOJA); Rolul legii
în cunoașterea istorică la J. St. Mill și la reprezentanții neopozitivismului (D. STOIANOVICI); Considerații
logico-filosofice asupra drepturilor personalității (Gh. MIHAI, E. SAFTA-ROMANO și G. POPESCU); In
memoriam: Concepția lui Athanase Joja despre istoria logicii (Al. SURDU); Prezentarea seriei „Probleme de
logică” – vol. I–VIII.
Volumul X, Identitate, Contradicție, Temporalitate (1993): Coerență, adevăr, probabilitate: Adevăr
formal, contradicție și sofisme în istoria logicii (Note de curs. Text inedit) (Ath. JOJA); Asertabilitate și
adevăr (S. VIERU); Logică și probabilitate (T. DIMA); Identitate, individuație, lumi posibile: Asupra
principiului indiscernabilelor (C. CANDIESCU); Identitate și lumi posibile (M. DUMITRU); Metoda
tablourilor semantice în logica modală (explicare și comentariu) (D. STOIANOVICI); Contradicții formale
și contradicții dialectice: Antitetică, dialectică negativă și antiologie la Platon (Al. SURDU); Logica lui
Lupașcu – o logică polidialectică? (P. IOAN); Universul lui Gödel: călătorie indecidabilă (I) (G: CEAUȘU);
Timpul în filosofie și logică: O certitudine – timpul (O. ONICESCU); Timp și istoricitate în logica științelor
umane (Cr. JOJA); Raționalizarea logică a timpului (C. GRECU); La centenarul nașterii lui Octav Onicescu
(1892–1983) (M. IOSIFESCU).
Volumul XI, Ontologie, Semantică, Pragmatică (2004): O evocare. Athanase Joja și Centrul de Logică (Al.
SURDU); Ontologie: O a doua certitudine: spațiul (O. ONICESCU); Ontologie realistă și justificare
pragmatică în cadrul empirismului logic (Hans Reichenbach) (T. DIMA); Proprietăți și relații în toposul Gobiectelor unui topos elementar (M. GEANĂU); Semantică: Semn, intensiune, obiect (E. VASILIU); Actul
integral de discurs (Cr. JOJA); Aspecte logico-semantice ale problemei deciziei (D. M. BÂRLIBA);
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Configurații paradigmatice semio-logice (D. MĂRGHIDANU); Oferă orice teorie a adevărului o teorie a
înțelesului? (M. DUMITRU); Pragmatică: Virtuțile unui supramodel al „situației semiotice” (P. IOAN);
Analiza semiotică a simplității (C. GRECU); Elemente pentru o logică a intenționalității: logica puterii
(C. SĂLĂVĂSTRU); Raționalizare și valorizare (Al. LEORDEAN); *** Dubla adeverire ca argumentare
dialectică la Toma din Aquino (C. CANDIESCU); Reflecții asupra genezei și crizei științei moderne.
Raportarea lui Husserl la Galilei (B. OLARU).
Volumul XII (2009): Suportul ontic al doctrinelor logice (Al. SURDU); „Pragmatic turn” în gândirea
contemporană (Al. BOBOC); Raportul dintre explanans şi explanandum din punct de vedere logico-formal
(T. DIMA); Logica discursivă: genurile oratorice şi selecţia argumentelor (C. SĂLĂVĂSTRU); Decizie şi
adevăr în sistemele formale de tip Principia mathematica (M. D. VASILE); Natura filosofiei şi logica
limbajului la Gilbert Ryle (S. BĂLAN); Despre inconsecvenţa logică fundamentală a scepticismului în
marginea a două studii de caz – Pyrrhon şi Cioran (M. DOBRE); Teme ale dialecticii ramiste în filosofia carteziană
(V. VIZUREANU); Rolul formelor logicii tradiţionale în filosofia lui Hegel (Șt.-D. GEORGESCU); Teza
realismului modal şi problema obiectelor posibile, dar inactuale (I. LUCICA); Relaţiile alethice între
propoziţii (I. NARIȚA); Scheme logico-structurale ale dialogurilor platonice (L. CHERATA); Logică şi
ştiinţă la Aristotel (Ș. NICOLAU); Relevanţe metateoretice ale axiomei sistemului K (G. ILIESCU); Vorbind
despre ce cred oamenii. Consideraţii critice asupra interpretării paratactice a discursului indirect şi a atribuirii
de atitudini propoziţionale (M. DUMITRU); Dilema prizonierului şi logica onoarei (V. ENACHE); Decizie şi
obiectivitate în cunoaşterea socio-umanului (P.-S. DRĂGUŞIN); In memoriam: Athanase Joja (Al. BOBOC).
Volumul XIII (2010): Raţional şi intuitiv în investigaţia ştiinţifică (T. DIMA); Schiţă pentru o teorie a
semnificaţiei (I. - Al. GRĂDINARU); Schiţa unei teorii logice a conceptului (I). Către o posibilă definiţie
logică a conceptului (I. LUCICA); Despre logica noţiunilor religioase (I. BIRIȘ); Erori ale dezbaterilor
publice. Sistematizare şi aplicabilitate (C. SĂLĂVĂSTRU); Un sistem formal asupra autorităţii epistemice
(M. DOBRE); Structura paradoxurilor implicaţiei materiale (I. NARIȚA); Negaţii neclasice, opoziţii între
concluzii şi premise (G. ILIESCU); Demonstraţia aristotelică a eternităţii cerului (Ș. N. NICOLAU); Direcţii
noi de evoluţie a logicii în Renaştere (V. VIZUREANU); Hegel despre negaţie şi contradicţie (Șt.-D.
GEORGESCU); Teoria hegeliană a judecăţii (D. POPESCU); Logica clasificării ştiinţelor la Charles Sanders
Peirce (T. LATES); Concepţia lui Mircea Florian despre logică şi metodologie (I. PINTEA) Monada
leibniziană şi locul ei în logica lui Hermes (V. E. GICA); Statutul epistemologic al adevărurilor logice şi
matematice. Teorii contemporane ale intuiţiei raţionale (V. ȚUȚUI); Când Ahile întâlneşte Broasca ţestoasă
(V. ENACHE).
Volumul XIV (2011): Predicaţia clasică şi triada hegeliană (Al. SURDU); Ideea absolută şi conceptul
adevărului în logica lui Hegel (Șt. - D. GEORGESCU); Universal, particular şi individual în logica subiectivă
a lui Hegel (D. POPESCU); Ontologia, de la necesitate logică la simplă relaţie formală (C. BACIU); Despre
unele caracteristici ale logicii Renaşterii. Scurte observaţii preliminarii (V. VIZUREANU); Comentariul lui
Theofil Corydaleu la antepredicamentele aristotelice (Ș. NICOLAU); Principiile logicii în logica modernă
(V. E. GICA); Principii ale metodologiei ştiinţei în realismul critic al lui Karl Popper (S. BĂLAN); Schiţa
unei teorii logice a conceptului (II). Structura propoziţională a conceptului (I. LUCICA); Factorul X (I.
NARIȚA) Argumentaţie filosofică şi logică modală (G. ILIESCU); Cum e posibil ca o mulțime de agenți
raționali să se înșele. Partea I – Pragmatismul și agenții epistemici eterni (V. ENACHE); Petre Botezatu, o
bibliografie a exegezei la Centenar: 1911–2011 (T. LATES).
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