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Šestnásť rokov j e z hľadiska vývinu ideí relatívne krátky časový úsek. Z per
spektívy formovania vedeckého profilu časopisu, akým j e Filozofia, ide však
o časovú etapu, ktorú nemožno prehliadnuť. Zvlášť nie vtedy, keď sa táto etapa spája
s menom takej významnej osobnosti nášho filozofického života, ako j e František
Novosád.
O čom vypovedá šestnásťročná história Filozofie pod jeho vedením? Na tomto
mieste nejde o to, aby sme suplovali prácu historikov filozofie. Radi by sme len pri
pomenuli, že za pôsobenia Františka Novosáda sa v časopise otvoril priestor pre
pluralitu filozofických názorov a pre autonómne a kritické filozofické myslenie. (Najhmatateľnejším dôkazomj e publikovanie statí autorov, ktorí sa predtým na dlhú dobu
zo stránok Filozofie vytratili z iných ako odborných dôvodov.) Časopis nadviazal
produktívne kontakty s renomovanými zahraničnými inštitúciami a autormi. Tieto
vedecké kontakty prinášali svoje ovocie v podobe monotematických čísiel Filozofie
prezentujúcich prierez aktuálnou tvorbou európskych filozofov, resp. celým spektrom
nových a podnetných filozofických ideí a argumentov s cieľom nielen rozšíriť hori
zonty nášho poznania, ale a j ovplyvniť aktuálne filozofické diskusie u nás. (Príkla
dom sú čísla venované súčasnej anglickej, francúzskej, španielskej či maďarskej
filozofii.)
Čas niekedy nahráva zabudnutiu, v prípade pôsobenia Františka Novosáda
v role šéfredaktora Filozofie to však neplatí. Pod jeho vedením sa časopis vedecky
vyprofiloval a publikované články sú indexované v medzinárodných bibliografických
databázach humanitných a sociálnych vied.
Systematická koncepčná práca, recenzné konanie, pravidelná komunikácia
s autormi pri iniciovaní kľúčových tém jednotlivých ročníkov a pri skvalitňovaní
textov prijatých na publikovanie, ako a j získanie stabilnej autorskej a čitateľskej
podpory - to sú priority, ktorými chce nové vedenie časopisu túto reputáciu udržať,
resp. posilňovať.
V rámci obsahového rozvrstvenia Filozofie bude najväčší rozsah naďalej patriť
rubrike State, určenej predovšetkým na publikovanie výsledkov základného výskumu,
a to a j v podobe už spomenutých monotematických čísiel. Zámerom j e kultivovať
pôdu pre rozpravy o veľkých myšlienkových prúdoch a problémoch filozofickej tra
dície, ale a j pre exponovanie celkom nových tém odzrkadľujúcich aktuálne civilizačno-kultúrne procesy a zmeny v o vedomí súčasnej spoločnosti. Stabilný priestor budú
mať a j kratšie žánre - Úvahy - eseje a, samozrejme, Recenzie kníh z domácej a j za
hraničnej produkcie. Boli by sme radi, keby sa v tomto priestore udomácnili osobitne
doktorandi a mladí vedeckí pracovníci, pre ktorých by to mohol byť vhodný odrazo
vý môstik k vyšším vedeckým métam. A j e tu a j výzva k hľadaniu nových perspektív
filozofie u nás v meniacom sa sociálno-historickom rámci, vyžadujúcom nové straté
gie myslenia. Je to len jedna zo spektra dôležitých a atraktívnych tém, ktoré by sa
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mohli stať priesečníkom živých diskusií v rubrike Diskusia - Polemika. V snahe
v y j s ť v ústrety vzdelávacím inštitúciám a učiteľom filozofických disciplín j e naším
cieľom pravidelnejšie napĺňanie rubrík Filozofia pre školy a Orientácie.
Popritom sa však budeme snažiť zvýrazniť a j informatívny aspekt časopisu,
využijúc skutočnosť, že Filozofia j e vedeckým periodikom vychádzajúcim desaťkrát
do roka. Okrem štandardných rubrík budeme preto venovať sústredenejšiu pozornosť
a j ďalším. Rubriku Z vedeckého života by sme chceli koncipovať tak, aby zachytávala
čo najviac významných a dôležitých udalostí, ktorými žije naša odborná filozofická
verejnosť. V tomto kontexte by sme chceli osloviť najmä organizátorov medzinárod
ných filozofických konferencií, kolokvií, vedeckých seminárov atd'., aby na stránkach
časopisu s dostatočným časovým predstihom informovali čitateľov o pripravovaných
akciách. Ďalej máme záujem oživiť rubriku Do vašej knižnice, v ktorej by sa pravi
delne objavovali informácie o zaujímavých publikáciách našich i zahraničných auto
rov s reprodukciou obálky knihy, s kompletnými bibliografickými údajmi a krátkou
anotáciou. Vyzývame autorov, aby nenechali nevyužitú možnosť prezentovať výsled
ky svojej vedeckej práce a j touto formou.
Ambíciou redakčného tímu časopisu Filozofia j e prispieť k lepšej informova
nosti filozofickej komunity a j e j priaznivcov a j prevzatím záštity nad podujatiami
zameranými na prezentácie nových kníh našich autorov, spojené s diskusiou za účasti
širšej odbornej verejnosti.
V jednej z monografií Františka Novosáda si možno prečítať, že idey nepadajú
z neba, ale formujú sa v rozhovoroch a v prajnej polemike s inými. Časopis Filozofia
a jeho novokonštituované redakčné kolégium takúto platformu pre produktívne ideo
vé vrenie ponúka a mieni ponúkať a j naďalej. Pritom chce nadviazať na všetky pozi
tívne efekty činnosti predchádzajúceho vedenia - prirodzene, v úzkej spolupráci s au
tormi a s ich aktívnou participáciou.
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