Bibliotheca Paideia Cosmopolitana
Mission statement

Coornhert
stichting

Respect (voor zichzelf en voor de ander) en recht gelden sinds Plato als de twee pijlers van
een menselijke samenleving, d.i. een samenleving die de waardigheid van de mens eerbiedigt.
In een wereld als de onze die geteisterd wordt door vervolging, terreur en schrijnende
ongelijkheid is die grondwaarde onophoudelijk bedreigd. Hoewel dit probleem historisch
gesproken niet nieuw is en ook niet beperkt is tot de westerse samenleving en cultuur, heeft
in de mondiale, cultureel-pluralistische verhoudingen van onze tijd de opgave van het redden
van de menselijke waardigheid en de verdediging van de daarmee geassocieerde waarden van
tolerantie en vreedzame coëxistentie een grote sociale en politieke urgentie.
(Zelf)opvoeding tot menselijkheid is en was kern en grondmotief van iedere ons bekende vorm
van paideia: in alle wereldreligies en belangrijke seculiere oriëntaties in heden en verleden laten
zich daarvoor aanknopingspunten vinden. In onze tijd van groeiende globalisering heeft een
dergelijke opvoedig tot menselijkheid vanzelfsprekend het karakter van een opvoeding tot
wereldburger – paideia cosmopolitana.
Opheldering over wat telkens in ideeën en idealen van humaniteit gezocht werd en wordt,
zogoed als verdieping van onze historische kennis van wat het geval was zo vaak als die
humaniteit bedreigd werd, maken in onze opvatting deel uit van een leerproces. Een leerproces
dat beoogt bij te dragen aan onze (zelf)opvoeding tot menselijkheid. Deze overtuiging vormt
de grondslag van de Bibliotheca Paideia Cosmopolitana.
De complexe thematiek van vervolging, tolerantie en vreedzame coëxistentie die daarmee naar
de voorgrond komt vraagt er om om vanuit verschillende disciplinaire perspectieven benaderd
te worden. Daarom biedt de Bibliotheca Paideia Cosmopolitana niet alleen ruimte aan publicaties
uit de hoek van de cultuurgeschiedenis, maar ook uit die van de cultuurfilosofie, de wijsgerige
en historische pedagogiek en de (geschiedenis van) ethiek, rechtsfilosofie en politieke filosofie.
De Bibliotheca Paideia Cosmopolitana is tweetalig: Engels en Nederlands. De reeks is onderverdeeld in een subreeks ‘studies’ en een subreeks ‘tekstedities’. In de ‘studies’ verschijnen zowel
historische publicaties, als studies met meer systematisch (inhoudelijk analytisch) karakter. In
deze subreeks is plaats voor monografieën, congres- of conferentiebundels, dissertaties. In de
subreeks ‘tekstedities’ verschijnen tekstuitgaves, al of niet in vertaling, voorzien van annotaties.
Te denken valt aan belangrijke, minder of moeilijk toegankelijke teksten op het gebied van de
geschiedenis van de paideia in Oost en West.
De Bibliotheca Paideia Cosmopolitana is een initiatief van de Coornhertstichting. De stichting
beoogt de uitgave van publicaties te faciliteren die, direct of indirect, zij het historisch,
conceptueel (filosofisch) of comparatief, de reflectie op de thematiek van de (bedreigde)
waardigheid van de mens stimuleren. Zij hoopt op die wijze bij te dragen aan het proces
van opvoeding/vorming tot wereldburger, paideia cosmopolitana, opgevat als opvoeding tot
menselijkheid. De publicaties in de Bibliotheca Paideia Cosmopolitana worden uitgegeven door
uitgeverij Verloren in Hilversum. De redactie wordt gevormd door NN.
dr. G. Verwey, Nijmegen, 13-7-2016.

