formovania slovenského národa, ale
i v osobitostiach štúrovskej reflexie
dobovo aktuálnej európskej filozofie.
3UiFD MH þOHQHQi GR GYRFK Napitol
– Štúrovský variant hegelianizmu
a Štúrovský variant anti-hegelianizmu – ktoré sú tématicky
zamerané na filozoficko-teoretickú

štúrovcov ani na jej hegeliánsku, ba
DQL

QD

DQWLKHJHOLiQVNX

OtQLX

þL

pozíciu. Chápe ju skôr ako vnútorne
diferencovanú duchovnú aktivitu,
prostredníctvom ktorej obidve línie
v generácii štúrovcov spoluvytvárali atmosféru svojej doby a participovali na tvorbe programu národno-



HPDQFLSDþQpKRKQXWLD V 

UHIOH[LX ~YDK SUHGVWDYLWH RY RERFK

Štruktúra práce zodpovedá
i pôvodným zámerom autora prispLH" N GHMLQiP ILOR]RILFNpKR P\VOenia na Slovensku teoretickou analýzou dominantných tradícií filo]RILFNpKR P\VOHQLD D ]iURYH SRu-

NRQFHSFLt
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tinského).
Recenzovana kniha „Sturovci
a Hegel” moze oslovit, resp. inspirovat
predovsetkym ucitelov a studentov
filozofie, ktori sa interesuju historiou
filozofie na Slovensku i v niektorych
dalsich slovanskych krajinach.

ILOR]RILFNHM

analýzy slovenského romantizmu,

"

NWRUpKR DW\SLFNRV  Pi ]GURMH MHG

nak v špecifických podmienkach

Dagmara Fillová

Malý slovník filozofie

FZeuc nbehkhnkdbc keh\Zjv




V. Bilasova, G. Geremešova Malý slovník filozofie,
vydav. PEZOLT PVD Košice 2001, s. 318

V závere uplynulého roka vyãLHO

YR



Y\GDYDWH VWYH

textu pre prípravu na štúdium na
vysoké školy. Viera Bilasová je docentkou na katedre filozofie FF PU
v Prešove a jej vedeckovýskumná
þLQQRV" MH V~VWUHGHQi QD HSLVWemologické problémy v dejinách filozofie a vV~þDVQRVWL -H DXWRUNRX
monografie Epistemológia v zrkadle
historickej reflexie   XþHEQêFK

3(=2/7

PVD Košice Malý slovník filozofie
(s. 318) v spoluautorstve V. Bilasovej a G. Geremešovej. Autorky sú
VN~VHQp

Y\VRNRãNROVNp



XþLWH N\

D LFK HGLþQê þLQ ERO PRWLYRYDQê

potrebou metodicky adekvátneho,
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textov, vedeckých štúdií a je spoluautorkou odborných textov. Gita
Geremešova pôsobí ako odborná



UHþQ~ þDV  VORYQtND WYRUt SUHK DG

dejín filozofie, ktorý je metodicky
vhodne uspriadaný do tabuliek



DVLVWHQWND QD NDWHGUH VSRORþHQVNHM

D SUHK DGQêFK VFKpP 2ULHQWiFLD YR

výchovy FHPV PU v Prešove a odborne sa orientuje na historické
a sociálne súvislosti religiozity
a jej prejavov vVSRORþQRVWL -H

filozofických prúdoch je obohatená
ohlasom európskej filozofie na Slovensku. VSUHKDGH GHMtQ ILOR]RILH
nájdeme aj základnú orientáciu vo
YêYLQH QiERåHQVNHM ILOR]RILH NRQIesionálne delenej na katolícku, protestantskú a pravoslávnu.



DXWRUNRX D VSROXDXWRUNRX QLHNR NêFK

dborných štúdií.
Malý slovník filozofie MH XUþHQê
predovšetkým pre študentov, ktorí
sa pripravujú na štúdium na vyskoXþHEQêFK WH[WRY YHGHFNêFK D R

NHM ãNROH DOH L PODGêP

ktorí sILOR]RILRX



9]K DGRP QD DEVHQFLX VORYQt

kovej literatúry takého druhu treba

"

SR]LWtYQH KRGQRWL  WHQWR HGLþQê þLQ



]DþtQDM~

X

RP

$M QDSULHN VNXWRþQRVWL åH MH WHQWR

]D

ntov gymnázií a stredných škôl, ktorí
sa pripravujú na vysokoškolské
ãW~GLXP XUþLWH QiMGH ãLURNp XSODtnenie ako doplnková literatúra pri
štúdiu sociálnopolitických disciplín
na fakultách humanitného zamerania
ako aj na vysokých školách, na
ktorých je vytvorený priestor pre
štúdium filozofie, resp, filozofických
disciplín.
Malý slovník filozofie je dobrou
pomôckou pre všetkých tých, ktorí sa

D

VORYQtN SULPiUQH XUþHQê SUH ãWXGH

o-

XMtPDM~ LFK ÄYHþQp´ SUREOpP\ ILO

"

]RILH DNR V~ RWi]N\ E\WLD ã DVWLD
]P\VOX åLYRWD H[LVWHQFLH VORERG\

a pod.
VSUYHM

þDVWL VORYQtN SRQ~ND

WHRUHWLFNp SHQ]XP QDMG{OHåLWHMãtFK

pojmov a kategórií z oblasti filozofie, etiky a religionistiky so záme-

"

URP RER]QiPL  VD L ]R ]iNODGQêPL
SU~GPLDVPHUPLRGVWDURYHNXDåSR

"

"

V~þDVQRV  =YOiãWQD SR]RUQRV  MH

venovaná i aktuálnym kategóriam
a pojmom, ktoré frekventujú vo

]DXMtPDM~ R

"



XGVNp P\VOHQLH MHKR

"

ILOR]RILL  VWRURþLD 'UXKi þDV

GHMLQ\ D V~þDVQRV  MH SRP{FNRX SUH

slovníka obohacuje obzor filozofického poznania reprezentatívnym
výberom portrétov najznámejších
filozofických osobností z dejín filo]RILH D ]R V~þDVQRVWL V LFK ]iNODdnými åLYRWRSLVQêPL P\ãOLHQNRYêPL

NDåGpKR NWR VD FKFH QDXþL  RULHQW

D

XPRå XMHDE\EROYåG\SRUXN

HGLþQêPL

LQIRUPiFLDPL
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"
obohatstve filozofického odkazu
"
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orientácie. KWRPX
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oformát
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zofie
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