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FILOZOFIA POLSKA
I.

Problematyka

Tematem ramowym jest topografia filozofii polskiej, jej więzi ze światem, Europą i krajami
sąsiadującymi, rozwój w rytmie przemian kraju oraz różnorodne definicje i autodefinicje,
wpływ społecznej i politycznej myśli na kształtowanie się polityki wewnętrznej. Poszukujemy
odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jaki wkład wnieśli filozofowie w rozwój różnych
połaci Rzeczypospolitej i Jej zewnętrzne relacje? W jakiej mierze przyczynili się do recepcji
obcych wzorców w kraju i - co wydaje się tematem mało zbadanym - recepcji kultury polskiej
w innych krajach? Jak przedstawiają się osobiste losy filozofów w różnych zakątkach Polski,
Europy i świata - i jak rzutują one na rozwój myśli filozoficznej? A także jakich intuicji,
kategorii i teorii dostarcza dziś filozofia polska dla zrozumienia świata, który waha się między
globalizacją a izolacjonizmem?
Zapraszamy zainteresowanych tematem do nasyłania artykułów, które złożą się na
specjalny numer czasopisma Civitas. Studia z filozofii polityki poświęcony filozofii polskiej.

II.

Sugerowane propozycje obszarów tematycznych

▪︎ Badania nad dorobkiem filozofów polskich w aspekcie ich relacji z filozofią i kulturą
europejską
▪︎ Problemy polityczne, które są konstytutywne dla filozofii polskiej: ustrój państwowy
i społeczny, źródła normatywności prawa, wzory legitymizacji polityki itp.
▪︎ Filozofia a wielokulturowe dziedzictwo Rzeczypospolitej

III.

Artykuły

▪︎ Język: polski, angielski, niemiecki lub rosyjski. Po konsultacji z redakcją możliwe jest
przesłanie tekstów w innych językach kongresowych.
▪︎ Termin nadsyłania: 31 lipca 2018.
▪︎ Ilość punktów: 7 (Część B Wykazu czasopism naukowych MNiSW, 2016).
Artykuły wraz z abstraktem, bibliografią, danymi autora/rki, afiliacją i słowami kluczowymi
prosimy skierować na jeden z następujących adresów:
▪︎ Sekretarz redakcji: Szymon Bródka, szymonbrodka@gmail.com
▪︎ Redaktor prowadzący tom: Piotr Bartula, piobartula@gmail.com
Wytyczne dotyczące formatowania tekstu są dostępne pod adresem:
http://www.civitas.waw.pl/instrukcja.html
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IV.

Prace redakcyjne

Wszystkie teksty będą recenzowane w oparciu o procedurę double-blind review. Wydanie
tomu zaplanowane jest na II kwartał 2019 roku.
Numer przygotowywany we współpracy z Zakładem Filozofii Polskiej, Instytutu Filozofii UJ
Redaktor prowadzący: Piotr Bartula (piobartula@gmail.com)
Redaktor naczelny: Nina Gładziuk nglad@isppan.waw.pl
Sekretarz redakcji: Szymon Bródka szymonbrodka@gmail.com

