
Pozvánka na 
II. kongres Slovenského filozofického zdrulenia 

"FILOZOFIA A DOBA" 

11. - 13. septembra 2000 v Bratislave 

SFZ pri SAV ako zdruûenie vöetk˝ch filozofov, záujemcov o filozofiu a priateæov filozofie na 
Slovensku usporadúva svoje kongresy v 5-roËnom intervale. I. kongres (SúËasné podoby filozofo-

vania na Slovensku) sa konal v novembri 1995. Zmyslom kongresov j e  prezentácia toho, na Ëom 
filozofi pracujú, ich tvoriv˝ dialóg, ako aj  stimulácia Ôalöej filozofickej aktivity. Kongresy by 
mali byù v˝znamnou intelektuálnou i spoloËenskou udalosùou v ûivote naöej filozofickej munity. 

II. kongres SFZ sa zhodou Ëasov˝ch okolnostÌ ponesie v zvláötnom znamenÌ doby prelomu sto-
roËia a tisÌcroËia. Dejiny filozofie na Slovensku majú sÌce zhruba tisÌc rokov, no aû v naöom 20. 
storoËÌ, sa filozofia na Slovensku udomácnila, inötitucionalizovala a zaËala sa systematicky 
rozvÌjaù, a to viacer˝mi smermi. Pravda, peripetie j e j  v˝voja boli aj  dramatické. Aká teda bola 
celá minulá doba filozofie na Slovensku? Aká j e  je j  súËasná doba i podoba? Aká bude budúca 
doba filozofie na Slovensku? A ako filozofia u nás vôbec koreöponduje Ëi nekoreöponduje so svo-
jou dobou? Ako reflektuje znamenia a v˝zvy doby? Je kaûdá filozofia iba "dcérou" svojej doby, 
alebo kaûdá "pravá" filozofia v sebe nesie aj isté nadËasové posolstvo? To sú otázky, ktoré by 
mohli byù ideov˝m pozadÌm kongresu. Bude sa na Úom vöak venovaù pozornosù aj  ostatn˝m, viac 
Ëi menej "beûn˝m" otázkam filozofickej agendy. 

NAVRHOVANÉ SEKCIE: 

1/ Bytie a poznanie 
2/ Dejiny filozofie 
31 SpoloËnosù, ötát, politika 
4/ Kultúra a hodnoty 
5/ Morálka a konanie 

6/ Umenie a interpretácia 
7/ Duchovnosù, viera a transcendencia 
8/ Jazyk, myseæ, veda a logika 
9/ PrÌroda, technológia a ekológia 
10/ Dejiny civilizácie a problém budúcnosti 

œALäÍ PROGRAM: 

- PANELOVÁ DISKUSIA: "Filozofia na Slovensku vËera, dnes a zajtra" 
- PREDNÁäKY zahraniËn˝ch hostÌ 

Prihláöka 
(posielajte na adresu SFZ, Klemensova 19, 813 64 Bratislava do 30. mája 2000) 

Meno: 
Adresa (aj e-mail): 

T˝mto potvrdzujem  svoju úËasù na II. kongrese SFZ, na ktorom prednesiem prÌspevok 
s predbeûn˝m názvom: 

v sekcii: 

Dátum: Podpis: 
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