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Among others, the philosophers of the Hispanic world aslo make use of the new
opporunities, made availablbe for the development of philosophical thinking in
a global world by the computer technology. By means of many WWW projects
they offer information about Hispanic philosophical tradition as well as the contemporary developments in "the philosophy thought and written in Spanish" to the
philosophers all over the world and to other infonauts exploring this field. The authors focus on two of these internet projects: the project The Hispanish Essay,
created by J. L. Gómez-Martlnez (Georgia University, USA) and the project Philosophy in Spanish Language created by Gustavo Bueno (University of Oviedo).

0 ûivotaschopnosti filozofie hispánského sveta svedËÌ aj skutoËnosù, ûe
na internete existuje hneÔ niekoæko pomerne v˝znamn˝ch projektov,1 ktoré chcú
sprÌstupniù túto filozofiu Ëo najöiröiemu publiku. Cieæom t˝chto WWW projektov, autormi ktor˝ch sú zväËöa vysokoökolskÌ uËitelia filozofie, j e vytváraù také virtuálnÏ - hypertextové a multimediálnÏ - prostredie (ötruktúry), ktoré uæahËÌ odbomú prácu
kolegom, transparentne oboznámi poznaniachtivú verejnosù s v˝sledkami hispánskej filozofickej tradÌcie, ale a j s j e j súËasnosùou. V rámci t˝chto projektov sa systematicky
pracuje na rozliËn˝ch údajov˝ch a textov˝ch databázach (biografick˝ch, bibliografick˝ch), priËom zámerom j e zahrnúù do nich "vöetko, Ëo bezprostredne súvisÌ s filozofiou pÌsanou v öpanielËine", vytvoriù také podmienky, aby sa toto myölienkové
bohatstvo dalo "navötÌviù voæne z ktoréhokoævek miesta sveta".
Spomedzi mnoh˝ch iberoamerick˝ch internetov˝ch projektov venovan˝ch filozofii
uvedieme desiatku najzaujÌmavejöÌch:
1. Projekt Hispánská esej (Proyecto ensayo hispánico)
http://www. ensayo. rom. uga. edu
2. Projekt Filozofia v öpanielËine (Proyecto Filosofla en Espaflol):
http://www.filosofia.org
3. Latinskoamerick˝ seminár filozofie a dejÌn myslenia (Seminario Latinoamericano
de Filosofla e História de las Ideas), Lund Univerzity
http://www. Ide. lu. se/-latinam/indexe. htm
4. Projekt BitBiblioteca, Venezuela
1
VäËöina z nich j e v ötádiu vzniku, avöak permanentne narastá poËet autorov s ktor˝mi
moûno v intemetovej sieti konzultovaù, mnoûstvo filozofick˝ch diel, ktoré moûno ËÌtaù, kniûnÌc,
ktoré moûno prehæadávaù, a pod. Projekty sú zväËöa otvorené pre kaûd˝ druh spolupráce. KeÔûe
internet rastie samopohybom a zdola, teda nemá ûiadne centrum, jedného architekta, j e pravdepodobné, ûe Ëoskoro vzniknú a j Ôalöie ambiciózne projekty v tejto oblasti a tie, ktoré budú stagnovaù, zahynú. V slovenskom kybemopriestore j e filozofia nateraz úspeöne prezentovaná na w e b
stránkach - w w w .fi l o zo fi a .s k a www.ksnr.sk/~filozof.
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http://www. analitica. com/bitblio/categorias/filosofia. htm
5. Latinskoamerická stránka pre filozofiu (Página latinoameriËana de fllosofia)
http://www. ngweb. com/latinofil/nrocin/index. htm
6. InStitút filozofie oslobodenia - IFIL (Institute de Filosofla de Libertacao-Brasil)
htttp://www. ifil. org/ifil. htm
7. Sprievodca po filozofick˝ch zdrojoch na internete (GuÌa de Recursos de Filosofia
en Internet)
http://blues. uab. es/filosofia/esfrentradaweb. html
8. José Ortega y Gasset na internete (Jose Ortega y Gasset Homepage Principal)
http://www. raulpalma. com/ortega
9. Filozofia v Latinskej Amerike (LANIC)
http://lanic. utexas. edu/la/region/philosophy
10. Peruánská filozofická sieù (Red Filosofica Peruana)
http://www.geocities.com/athens/acropolis/7214
V naSej práci sa sústredÌme najmä na predstavenie a komentovanie prv˝ch dvoch
projekov, ktoré sú v súËasnosti najlepöie prepracované.
Projekt Hispánská esej j e jedn˝m z najv˝znamnejöÌch projektov venovan˝ch öpanielskej filozofii v poËÌtaËovej sieti. Cieæom projektu, ktorého autorom j e profesor Univerzity Georgia (USA) J. L. Gómez Martinez, j e "rozöirovaù poznanie öpanielsky
pÌsanej literatúry a filozofie prostrednÌctvom eseje". Je lokalizovan˝ na adrese www.ensayo.rom.uga.edu a koncipovan˝ s prihliadnutÌm na záujmy a potreby uËiteæov
a ötudentov hispánskej esejistiky. Úvodné stránky sú napÌsané v dvoch jazykov˝ch verziách: öpanielskej a anglickej.
Základy projektu boli poloûené v novembri 1997, odvtedy kvalitatÌvne aj kvantitatÌvne rastie, rozöirujú sa poËty WWW stránok (hypertextov), ako aj prispievajúcich
autorov, popredn˝ch hispanistov z celého sveta. V decembri 1998 mal projekt 692 webov˝ch stránok, obsahujúcich 5024 liniek, a t˝ûdenne zaznamenáva okolo 5 000
návötev. Projekt má tri hlavné sekcie:
I. ArchÌv ibersk˝ch a ibero-americk˝ch filozofov a esejistov (Repertorio Ibero e Iberoamericano de Ensayistas y Filósofos)
http://www. ensayo. rom. uga. edu/repertorio. htm
V súËasnosti j e v Úom kompletne spracovan˝ch 28 esejistov zo öpanielsky hovoriacich krajÌn a 18 autorov j e v ötádiu prÌpravy. Kaûd˝ hypertext j e dostupn˝ buÔ
v abecednom poriadku, alebo podæa krajiny pôvodu autora a obsahuje: úvodnú ötúdiu
k autorovi a jeho dielu; bibliografiu jeho diel; bibliografiu prác o jeho diele; v˝ber nie
viac ako 6 reprezentatÌvnych esejÌ s uvedenÌm ich plného textu; iné kritické ötúdie o jeho
diele.
Na rozpracovanÌ tejto sekcie sa podieæajú öpanielski aj zahraniËnÌ odbornÌci. Autori
zaËlenenÌ doteraz do ArchÌvu sú skôr predmetom ich v˝skumn˝ch preferenciÌ ako
v˝sledkom vopred stanoven˝ch odborn˝ch preferenciÌ.
II. Antológia hispánskej eseje (AntologÌa del Ensayo Hispánico)
http://www. ensayo. rom. uga. edu/antologia. htm
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Obsahuje texty ako öpanielskych aj iberoamerick˝ch esejistov. Autori sú zoradenÌ
v abecednom poriadku alebo podæa storoËÌ (14.-20. storoËie). Zo öpanielskych esejistov
20. storoËia tu môûeme nájsù úplné texty esejÌ Pravda a perspektiva (Verdad y perspectiva, 1916), Idea generáciÌ (La idea de las generaciones, 1923), Historick˝ zmysel Einsteinovej teórie (El sentido histórico de la teória de Einstein, 1924), Myölienka
generácie (La idea de la generación, 1933) a Veriù a myslieù (Creer y pensar, 1940) od
J. Ortegu y Gasseta alebo texty Unamunov˝ch esejÌ Moje náboûenstvo (Mi religión,
1907), Pravda a ûivot (Verdad y vida, 1908), Budúcnosù äpanielska (El porvenir de
EspaÚa, 1898) a iné. Z najzaujÌmavejöÌch textov latinskoamerick˝ch autorov 20. storoËia uvedieme aspoÚ eseje Utópia Ameriky {Utopia de América, 1925) od Pedra
HenrÌqueza Ureflu (1884-1946), Poznámky o americkej inteligencii (Notas sobre la inteligencia americana) od Alfonsa Reyesa (1889-1959) alebo América como conciencia
(Amerika ako vedomie, 1953) od súËasného mexického filozofa Leopolda Zeu (1912).
III. Teória a kritika (Teória y CrÌtica)
http://www. ensayo. rom. uga. edu/teoria. htm
Táto sekcia obsahuje kritické ötúdie zahrÚujúce state o dejinách hispánskej filozofie, eseje a teoreticko-kritické Ëlánky.
Filozofia v öpanielËine j e jedn˝m z prv˝ch a moûno povedaù, ûe aj najreprezentatÌvnejöÌch projektov propagácie öpanielskej filozofie na internete. Projekt chce "napomáhaù systematickému rozvoju filozofie myslenej a pÌsanej v öpanielËine". Zrodil sa
v Oviede - rodisku öpanielskeho osvietenského mysliteæa Benita Jerónima Feijóa
(1676-1764) a v najlepöom duchu nadväzuje na tradÌcie kritického myslenia. Prv˝krát
bol prezentovan˝ v 19. ËÌsle Ëasopisu El Basilisco v roku 1995. Verejnosù sa snÌm
zoznámila v Amerike pri prÌleûitosti V. Medzinárodného sympózia o latinskoamerickom
filozofickom myslenÌ (v Santa Clare na Kube v dÚoch 9.-12. januára 1996). V äpanielsku
bol oficiálne uveden˝ na X. Seminári DejÌn öpanielskej a iberoamerickej filozofie (v Salamanke v dÚoch 23.-27. septembra 1996). ätatistické údaje za prv˝ rok existencie tohto
projektu v poËÌtaËovej sieti oznamujú, ûe ho navötÌvilo viac ako 9 000 poËÌtaËov (IP
adries) z vyöe 60 krajÌn sveta. Infonauti celkovo na webové stránky projektu klikli
50.000 krát a ich návötevnosù neustále narastá.
Projekt Filozofia v öpanielËine vznikol pôvodne ako iniciatÌva Ëasopisu El Basilisco, ktor˝ od roku 1978 vydávala Univerzita v Oviede. Jeho iniciátorom a propagátorom
j e Gustavo Bueno mladöÌ. V zaËiatkoch vyuûÌval technickú infraötruktúru tejto univerzity. Od zriadenia vplyvnej filozofickej Nadácie Gustava Buena (r. 1997) vöak preöiel do
kompetencie tejto nadácie a stal sa jednou z j e j prioritn˝ch aktivÌt. Od prvého decembra
1998 mu bola pridelená internetová adresa: www.fiIosofia.org. Projekt ponúka skutoËne öiroké spektrum moûnostÌ. Intemaut v Úom môûe sledovaù recenzie kniûn˝ch noviniek, listovaù v rade Ëasopisov pre filozofiu, sociálne vedy a kultúru. Môûe ötudovaù
obsahy celého radu knÌh Ëi aktÌvne elektronicky participovaù na diskusiách v rozliËn˝ch
on-line konferenciách. Ide skutoËne o interaktÌvny projekt encyklopedického rázu.
Filozofické Ëasopisy na internete. VÔaka projektu Filozofia v öpanielËine j e
v kybemopriestore prÌstupn˝ch öesù filozofick˝ch Ëasopisov v öpanielskom jazyku. Ku
kaûdému uvádzame presnú lokalizáciu v sieti a krátku charakteristiku:
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Anámnesis http://www.uniovi.es/~filesp/anamnes.htm
- Ëasopis pre teológiu vydávan˝ Dominikánskym rádom (Mexico).
El Basilisco http://www.uniovi.es/~filesp/basilisc.htm alebo http://www.helicon. es/bas ilisc. htm
- Ëasopis pre filozofiu, spoloËenské vedy, teóriu vedy a kultúru, zaloûen˝ v roku
1978 Gustávom Buenom, vychádza v Oviede. Nevydáva texty, ktoré uû boli predt˝m
uverejnené v inom jazyku. Vöetky materiály, ktoré uverejÚuje, sú teda originálne, koncipované a pisané po öpanielsky.
BoletÌn Cefilibe http://www.uniovi.es/~filesp/cefilibe.htm
- biltén Centra Dokumentácie latinskooamerickej a iberskej filozofie Autonómnej
metropolitnej univerzity, Unidad Iztapalapa (Mexico)
Dialéctica http://www. uniovi. es/~filesp/dialecti. htm
- Ëasopis pre filozofiu, sociálne vedy, literatúru a politickú kultúru Bemeritnej autonómnej univerzity v Pueble (Mexico)
Paideia http://www. uniovi. es/~filesp/paideia. htm
- Ëasopis pre filozofiu a didaktiku filozofie vydávan˝ SpoloËnosùou uËiteæov filozofie v Madride
Revista Agustiniana http://www.uniovi.es/~filesp/agustin.htm
- Ëasopis pre kresùanskú filozofiu, vydávan˝ Augustiánskym rádom (Madrid, äpanielsko)
Revista de Hispanismo Filosófico http://www.fgbueno.es/edi/rhf.htm
- Ëasopis, vydávan˝ Fondom pre ekonomickú kultúru (Fondo de Cultura Económica) v spolupráci s Univerzitou Complutense a s Autonómnou univerzitou v Madride, ako
aj Nadáciou Gustava Buena v Oviede. Je orgánom Asociácie filozofického hispanizmu,
teda "platformou, na ktorej Ëlenovia Asociácie môûu uverejÚovaù v˝sledky svojich
v˝skumov a ktorá prispieva k uæahËeniu komunikácie medzi nami a umoûÚuje profilovaù
ducha naöej vedeckej komunity", ako sa uvádza v "Prezentácii" v prvom ËÌsle, ktoré
vyölo v roku 1996.
Vöetky tieto Ëasopisy sú virtuálnymi verziami klasick˝ch papierov˝ch Ëasopisov.
Nemoûno ich preto zaradiù medzi elektronické? Ëasopisy, ktor˝ch popularita vo svete internetu (najmä anglosaskom) nateraz narastá. Inak, takmer vöetky majú problém
s aktualizáciou svojich stránok. Zdá sa, ûe im ch˝ba aj jasná koncepcia3 prezentácie
v sieti.
2
Elektronické Ëasopisy sa o d klasick˝ch papierov˝ch lÌöia f o r m o u distribúcie, sú p l n e
k dispozÌcii len v elektronickej podobe. ZÌskaù ich m o û n o v ˝ l u Ë n e prostrednÌctvom internetu! Ich
distribúcia f u n g u j e b u Ô n a b á z e "mailing lists", alebo ich obsah z á u j e m c a h æ a d á v prostredÌ
WWW.
3
Mimo kategórie elektronick˝ch Ëasopisov sa vyprofilovala rozvÌjajúca sa stratégia p u b l i kovania klasick˝ch Ëasopisov n a Web-e. V p r v e j skupine vydavateæ c e z internet potenciálneho
Ëitateæa o b o z n a m u j e iba s o b s a h o m Ëasopisu, j e h o n a j n o v ö i e h o ËÌsla, a poskytne m u b e û n é ú d a j e
o periodiku (tiráû, objednávka). Druhá skupina vydavateæov umiestÚuje n a intemet n a v y ö e abstraktá, eventuálne niektoré texty (reprinty) so z j a v n ˝ m zámerom nalákaù intemauta n a k ú p u o f i ciálnej verzie periodika. V tomto duchu postupujú napr. a j autori projektu Filozofia v öpanielËine
pri prezentácii Ëasopisu El Basilisco. Tretia skupina vydavateæov odbornej tlaËe, ktorá si n a j v i a c
verÌ, dáva Ëitateæovi k dispozÌcii kompletné (full) texty, teda ú p l n ˝ elektronick˝ variant kla-
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Elektronické texty. Medzi filozofujúcimi infonautmi sú veæmi populárne, ûiadané
a cenené elektronické verzie diel svetov˝ch filozofov. Preto a j obec hispánsk˝ch milovnÌkov múdrosti dbá o kvantitatÌvne a kvalitatÌvne bohatú prezentáciu svojich velikánov. Na serveri www.filosofia.org, no a j adrese www.ensayo.rom.uga.edu j e
k dispozÌciÌ sluöná zbierka elektronick˝ch textov. Elektronické texty si môûete preËÌtaù
buÔ priamo na monitore váöho PC, alebo si ich môûete jednoducho nahraù na disketu Ëi
pevn˝ disk. Pretoûe sú zväËöa vo formáte HTML, vyûadujú konverziu, to vöak len vtedy,
ak si ich chcete prezeraù, vytlaËiù naprÌklad vo WORD-e, prÌpadne inom textovom editore.
Z mnoûstva zaujÌmav˝ch filozofick˝ch textov, voæne prÌstupn˝ch na "sajte"
www.filosofia.org, by sme radi obrátili pozornosù Ëitateæa na texty: Zlatá kniha cisára
Marka Aurélia (Libro áureo de Marco Aurelio emperador, 1528), Orloj knieûat (Reloj
de PrÌncipes, 1529) alebo Hana dvora a chvála dediny (Menosprecio de corte y alabanza de aldea, 1539) od öpanielskeho humanistu Antonia d e Guevaru (1480-1545), ktoré
nájdete na adrese http: //www.filosofia.org/guevara.htm;
Ôalej na texty Kritické divadlo
sveta (Teatro crÌtico universal, 1726-1740) alebo UËené a neobyËajné listy (Cartas eruditas y curiosas, 1742-1760) od osvietenského kritika a esejistu Benita Jerónima Feij o a (1676-1764), lokalizované na adrese http: //wwwfilosofia.org/bjf/bjfOOO.htm, Ôalej
esej Baskická duöa (Alma vasca, 1904) od M. de Unamuna (1864-1936), nachádzajúca
sa na adrese http://www.filosofia.org/his/hl904a2.htm
alebo esej Astúrsky panteizmus
(PanteÌsmo asturiano, 1903) od oviedského rodáka, románopisca a esejistu Ra m ó na
Péreza
de
Ayalu
(1880-1962),
ktorú
nájdete
na
adrese
http:
//www.filosofia.org/his/hl903a2.htm,
Ëi esej Idea hispánstva (Idea de la Hispanidad,
1938) od fenomenologicky orientovaného filozofa Manuela GarcÌu Morente
(1886-1942), lokalizovanú na adrese http://www.filosofia.org/his/hl938al.htm.
Zo
súËasn˝ch autorov uvedieme aspoÚ text Univerzita ako úloha (La Universidad como
empresa, 1952) od filozofujúceho lekára Pedra LaÌna Entralga (1908), umiestnen˝ na
adrese http: //www.filosofia.org/mfb/fbe95206.htm;
alebo text Aktuálnosù scholastickej
filozofie (Vigencia actual de la filosofia escolástica, 1952) od kresùansky orientovaného
marxistu Carlosa ParÌsa . (1925), lokalizovan˝ na adrese http: //www.filosofia.org/mjb/fbe95204.htm Ëi esej äpanielsko (EspaÚa, 1998) od Gustava Buena (1924),
ktorú nájdete na adrese: http: //www.fgbueno.es/gbm/gbl998es.htm/EspaÚa.
äpanielske filozofické diskusné skupiny. Dnes uû neodmysliteænou súËasùou filozofovania na internete j e úËasù filozofov v diskusn˝ch skupinách, na on-line konferenciách. Tento spôsob komunikácie (Ëi spolupráce), promptnej a ploönej v˝meny
informáciÌ má uû svoje niekoækoroËné miesto v rozvÌjanÌ náöho odboru najmä
v západn˝ch krajinách. Diskusné skupiny slúûia na distribúciu správ, informáciÌ alebo
dokumentov k urËitej téme, sprostredkúvajú diskusiu na túto tému. Jestvujú dve formy
diskusn˝ch skupÌn: moderované skupiny (ûiadosù o zaradenie alebo vyökrtnutie sa posiela fyzickej osobe; moderátor rozhoduje o zaradenÌ Ëi nezaradenÌ správy - textu do diskusie, rozhoduje o jej rozoslanÌ) a nemoderované skupiny (skupinu obhospodaruje
sického Ëasopisu. Samozrejme, najËastejöie v podobe predposledného ËÌsla.
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software). Obsahovo najviac "nabitá" diskusn˝mi skupinami j e adresa http: //www.fúosofia.org/lec/lelisesp.htm. Z diskusn˝ch skupÌn hispánského virtuálneho sveta vyberáme:
PFE http://www.uniovi.es/~filesp/pfe.htm
- ide o diskusnú skupinu, ktorá sa venuje v˝luËne projektu Filozofia v öpanielËine.
Poskytuje informácie o novinkách projektu a uæahËuje spoluprácu medzi aktérmi projektu.
Symploké http://www. uniovi. es/~filesp/symploke. htm
- skupina pre filozofickú diskusiu, ktorej úËastnÌci sa venujú problémom filozofického materializmu. Zah‡Úa a j Seminár o idei kultúry.
PaideÌa http://www. uniovi. es/~filesp/lpaideia. htm
- diskusná skupina, ktorá sa venuje v˝uËbe filozofie na stredn˝ch ökolách, koordinovaná äpanielskou spoloËnosùou profesorov filozofie (SEPFI)
Sofime http://www. uniovi. es/~filesp/sofime. htm
- táto diskusná skupinaj e urËená bádateæom a znalcom stredovekého myslenia. Vedie j u Jorge M. Ayala a äpanielska spoloËnosù pre stredovekú filozofiu (SOFIME).
Diapente http://www. uniovi.es/~filesp/diapente.htm
- diskusná skupina, öpecializujúca sa na teóriu, estetiku a filozofiu hudby, ktorú zaloûil a koordinuje Angel Medina a Celsa Alonso (Katedra muzikológie, Univerzita
Oviedo).
Sofia http://www. uniovi. es/~filesp/sofia. htm
- diskusná skupina, zameriavajúca sa na grécku a helénsku filozofiu. Vedú j u Santiago González Escudero a Vicente DomÌnguez Garcia.
Motolinia http://www. uniovi. es/~filesp/motolin. htm
- skupina, vytvorená s cieæom analyzovaù témy z dejÌn kresùanskej teológie
v Latinskej Amerike, sledujúca s t˝m súvisiacu metodológiu a bibliografiu (rukopisy
alebo vydané diela). Moderuje j u Josep Ignasi Saranyana.
AntropologÌa http://www. uniovi. es/~filesp/antropol. htm
- skupina, besedujúca v˝luËne o vöeobecnej, kultúrnej a filozofickej antropológii,
zameraná na dejiny antropológie a prÌbuzné oblasti, ktorú koordinujú Elena Ronzón
a Alfonso Tresguerres.
CTS http://www. uniovi. es/~filesp/cts. htm
- diskusná skupina venujúca sa téme Veda, technológia, spoloËnosù. Vedie j u Pablo
Huerga a Alberto Hidalgo.
Estética http://www. uniovi. es/~filesp/estetica. htm
- diskusná skupina sústreÔujúca sa na estetiku a prÌbuzné disciplÌny tak z hæadiska
teoretického, ako a j historického, ktorú koordinuje Alberto Luque.
Etica http://www. uniovi. es/~filesp/etica. htm
- diskusná skupina, venujúca sä etick˝m a morálnym otázkam, ktorú organizaËne
zabezpeËuje Alberto Hidalgo
Fil-hist http://www. uniovi. es/~filesp/fil-hist. htm
- diskusná skupina, venujúca sa dejinám filozofie, ktorú koordinujú David Teira y
Marta Garcia
Fil-reli http: //www. uniovi. es/~filesp/fil-reli. htm
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- debatná skupina, zaoberajúca sa filozofiou náboûenstva, vedie j u Alfonso Tresguerres a Marta Garcia
Hciencia http://www. uniovi. es/~filesp/hciencia. htm
- skupina, holdujúca dejinám vedy a techniky, v˝mene informáciÌ a diskusiám na
témy z dejÌn vedy a techniky. Zah‡Úa práce dejÌn od historikov, vedcov a in˝ch odbornÌkov, ako aj anal˝zy a diskusie filozofickej povahy. O j e j chod sa stará David Alvargonzález.
Marxismo http://www. uniovi. es/~filesp/marxismo. htm
- diskusná skupina preferujúca okruh problémov spojen˝ch s marxizmom, ktorú
koordinuje José Manuel Fernández Cepedal.
Tciencia http://www. uniovi. es/~filesp/tciencia. htm
- Ôalöia diskusná skupina venujúca sa teórii filozofie vedy. Funguje pod vedenÌm
Davida Alvargonzáleza.
Nadácie, fondy, ötipendiá na podporu hispánskej filozofie. Medzi v˝znamné filozofické nadácie, ktoré rozöÌrili svoje pôsobenie aj prostrednÌctvom intemetovskej siete
patrÌ Nadácia Gustava Buena (La Fundación Gustavo Bueno) so sÌdlom v Oviede
a Severoamerická nadácia Xaviera Zubiriho (The Xavier Zubiri Foundation of North
Amerika) so sÌdlom vo Washingtone.
1. Nadácia Gustava Buena má virtuálnu adresu: www.fgbueno.es. Ide o privátnu
inötitúciu, zaloûenú v r. 1997 s cieæom "pestovaù filozofiu chápanú nie ako autonómne
a do seba uzavreté myslenie, ale ako odvodené poznanie, napájajúce sa anal˝zou poznatkov konkrétnych vied". PôsobÌ v lÌnii v˝znamného öpanielskeho filozofa Gustáva
Buena (1924). Zameriava sa na zakladanie kniûnÌc a centier vedeckej informácie, organizovanie vedeck˝ch seminárov, udeæovanie ötipendiÌ na vedecké a filozofické v˝skumy, podporovanie vedeck˝ch a filozofick˝ch publikáciÌ. Na webov˝ch stránkach
nadácie infonaut môûe nielen zÌskaù informácie o zmysle a poslanÌ nadácie, ale aj listovaù v niektor˝ch ËÌslach Ëasopisov El Basilisco a Revista de Hispanismo Filosófico Ëi
preËÌtaù si niektoré z posledn˝ch prác Gustava Buena, napr. SúËasnú funkcia vedy {La
función actual de la ciencia, 1995), »o je filozofia? (?Qué es filosofial) a »o je veda?
(?Qué es ciencia?, 1995), zoznámiù sa s referenciami o diele a ûivote Gustáva Buena
v slovnÌkoch, zÌskaù informácie z diania v oblasti filozofického hispanizmu,
z filozofického ûivota v Astúrii a jeho hlavnom meste Oviede.
2. Severoamerická nadácia Xaviera Zubiriho, ktorej internetová adresa j e
www.zubiri.org, bola takisto zaloûená v roku 1997. V spolupráci s nadáciou X. Zubiriho
v Madride j e centrom vedeckého v˝skumu filozofického odkazu mysliteæa Xaviera Zubiriho (1898-1983). Kladie si za úlohu publikovaù a rozöirovaù jeho dielo v severnej
Amerike a sponzorovaù konferencie a semináre o Zubirim. Intemaut vÔaka W W W
stránkam nadácie môûe byù solÌdne zasväten˝ do filozofického systému tohto
v˝znamného öpanielskeho katolÌckeho filozofa, zoznámiù sa s jeho podrobnou bibliografiou zahrÚujúcu vyöe 4 000 titulov v öpanielskom alebo anglickom jazyku. Môûe si
preËÌtaù fundované ötúdie uvádzajúce do Zubiriho filozofie, prÌp. si preötudovaù
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v öpanielskej alebo anglickej verzii Zubiriho najv˝znamnejöie filozofické dielo Inteligencia sentiente (CÌtiaca inteligencia).
Filozofické spoloËnosti, zdruûenia a asociácie. NajdlhöÌ zoznam filozofick˝ch
spoloËnostÌ, zdruûenÌ a asociáciÌ hispánského sveta, ak˝ sme naöli, sa nachádza na intemetovej adrese www.uniovi.es/~filesp/b4soc.htm
Asociácia filozofického hispanizmu (Asociación del hispanismo filosófico AHF) http://www.uniovi.es/~filesp/b402ahf.htm
- bola zaloûená v roku 1988 a zdruûuje vöetk˝ch, ktorÌ sa venujú dejinám filozofie
a myslenia hispánského sveta. Jej prv˝m prezidentom bol J. L. Abellán a v súËasnosti j e
nÌm A. Jiménez. Má asi 250 Ëlenov a od roku 1992 organizuje pravidelne Dni filozofického hispanizmu (Jornadas del hispanismo filosófico). Aû do r. 1995 Asociácia
vydávala Boletin, ktor˝ sa v roku 1996 pretransformoval na Revista de la Asociación del
hispanismo filosófico (»asopis Asociácie filozofického hispanizmu).
äpanielska spoloËnosù uËiteæov filozofie (Sociedad EspafÌola de Profesores de Filosofia - SEPFI)
http://www. uniovi. es/~filesp/b405sep. htm.
- zrodila sa v r . 1980 a zdruûuje najmä stredoökolsk˝ch profesorov filozofie.
Vydáva Ëasopis Paideia.
SpoloËnosù pre stredovekú filozofiu (Sociedad de Filosofia Medieval - SOFIME)
http://fyl.unizar.es/SOFIMEJFlLOSOFIA-MEDlEVAL.HTML
- zaloûená bola v roku 1990. Jej predsedom j e J. Lomba Fuentes. Na Univerzite
vZaragoze organizuje Národné kongresy stredovekej filozofie. Prv˝ kongres pod
názvom Hranice rozumu v stredovekom myslenÌ sa konal v r . 1990, druh˝ mal názov
Etika a politika v stredovekom myslenÌ a konal sa v r. 1994 a tretÌ, zatiaæ posledn˝, sa
konal v r. 1998 pod názvom Averroes a averroisti. SpoloËnosù vydáva Ëasopis pre stredovekú filozofiu - Revista espaÚola de filosofia medieval, ktor˝ vychádza od r. 1993 raz
roËne a vedie ho prof. Jorge Ayala.
Astúrska filozofická spoloËnosù (Sociedad Asturiana de Filosofia)
http://www.filosofia. as/saf/saf/htm
- Astúrska filozofická spoloËnosù sa konötituovala v roku 1976 s cieæom napomáhaù rozvoju filozofie v Astúrsku so zameranÌm na teóriu a metodológiu vedy. Jej
Ëestn˝m prezidentom j e Gustavo Bueno.
Andalúzska filozofická asociácia (Asociación Andaluza de Filosofia - AAF)
http://www. geocities. com/Vienna/Strasse/9111/index, html
- Andalúzska filozofická asociácia bola zaloûená na národnom filozofickom kongrese, ktor˝ sa konal v r . 1995 v Granade pod názvom NaËo je nám filozofia?,
a konötituovaná bola na kongrese v Kordóbe v r . 1996. Usiluje o upevnenie verejného
rozmeru filozofie v spoloËnosti, obhajuje profesionalitu filozofie vo v˝chove a v˝skume.
Kniûnice, knÌhkupectvá a vydavateæstvá. Intemet pomáha öpanielskym filozofom a vôbec vöetk˝m váûnym záujemcom o hispánsku kultúru aj pri hæadanÌ nov˝ch filozofick˝ch a spoloËenskovedn˝ch kniûn˝ch titulov. VÔaka nemu si môûete pohodlne
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listovaù v katalógoch kniûnÌc iberského sveta, objednaù si knihu vo virtuálnom knÌhkupectve, pozrieù jeho aktuálny ediËn˝ plán. Lebo akonáhle j e server tej - ktorej kniûnice
alebo akejkoævek organizácie Ëi inötitúcie pripojen˝ na internet, zmenÌ sa jeho lokálna
prÌstupnosù (napr. dostupnosù katalógu kniûnice) na celosvetovú. Pomerne öirok˝ zoznam univerzitn˝ch kniûnÌc sa nachádza na web-e s adresou http: //bpval.bcl.jcyl.es/OtrasBiblio/Universitarias.html
Zoznam
vydavateæstiev filozofickej literatúry
nájdete na
adrese
http://www3. uniovi. es/~filesp/edi
VÔaka tomu, ûe filozofi hispánského kultúrneho okruhu vËas pochopili v˝znam
sluûieb internetu (E-mail, Telnet, FTP, Archie, Listserv, News, Gopher, W W W , Wais,
Whois, Chat, IRC, ICQ), netreba sa v blÌzkej budúcnosti báù o rozvoj filozofovania
v öpanielËine v kyberpriestore. Autori, ktor˝ch sme v tomto texte spomenuli, no i mnohÌ
ÔalöÌ, ktor˝ch sme priamo nemenovali, si uvedomili, ûe po skúsenosti s intemetom sa uû
jednoducho nedá mentálne pracovaù tak ako doteraz, poloûili skutoËne solÌdne základy
pre preûitie ich národnej myölienkovej tradÌcie (hispánskej kultúrnej a ideovej identity)
v "sieti sietÌ", a teda v globalizujúcom sa svete. 4
P r a m e n e

1. http://www.filosofia.org
2. http://www.ensayo.rom.uga.edu
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4
A u t o r i tohto textu sa v z h æ a d o m n a vzrastajúcu poËÌtaËovú gramotnosù rozhodli neopisovaù technickú stránku zÌskavania zverejnen˝ch informáciÌ. Pri samotnom hæadanÌ p r o b l é m o v z o
svetovej filozofie, pri vyhæadávanÌ j e j protagonistov v internetovej sieti odporúËame nasledujúce
katalógové a i n d e x o v é databázy: www.metacrawler.com,www.altavista.com,
www.alltheweb.com,
www.hotbot.com,www.excite.com,www.lycos.com,www.infoseek.com
a www.yahoo.com. A k sa chcete bliûöie oboznámiù s o stavom f i l o z o f i e v s l o v e n s k o m internete, hæadajte
v t˝chto prehæadávaËoch siete: www.superzoznam.sk,www.zoznam.sk,www.katalog.sk;
www.best.sk;
www.ex.sk;www.surf.sk;
www.box.sk;www.stranky.sk;http://kompas.zoznam.sk;
http: //altavista.uakom.sk
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