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Slovenské filozofické združenie pri SAV 
člen Medzinárodnej federácie filozofických spoločností 

 

oznamuje svojim členom a priaznivcom, že v dňoch 13. – 14. novembra 2013 usporiada   

v  Smoleniciach  medzinárodnú  vedeckú  konferenciu 

Filozofia a umenie žiť   

Pre každú spoločnosť sú charakteristické konvenčné predstavy o tom, ako by mal vyze-

rať dobrý život. Predpokladá sa, že predstava dobrého a správneho života je založená na 

zdravom rozume, ktorý svoju múdrosť čerpá zo skúsenosti predošlých generácií. Jedna zo 

základných funkcií filozofie spočíva v spochybňovaní toho, čo nám verejná mienka a zdravý 

rozum nekriticky podsúva ako samozrejmú predstavu o dobrom živote. Téma konferencie 

signalizuje možnosti, vďaka ktorým môže filozof reflektovať vlastné pochybnosti o týchto 

predstavách. Vítame príspevky tematizujúce dejinné koncepcie dobrého života, terapeutický 

a praktický zmysel filozofovania, filozofiu existencie, starosti o dušu, umenie žiť, umenie 

umierať, formy existencie, voľbu správneho spôsobu života, otázky týkajúce sa zmyslu filozo-

fovania, autentickej existencie a vášne pre existenciu. Voľbou témy si zároveň pripomíname 

200. výročie narodenia veľkého filozofa existencie S. Kierkegaarda.      

                                                                                                                          za výbor SFZ 

                                                                                                                          Vladimír Manda 

 


