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PREDHOVOR

Publikácia Paradiqmatické zmeny v chápaní kozmolo-
gickej a antropologickej problematiky: minulosť a súčasnosť
je relatívne uceleným výsledkom dvojročného bádania rieši-
teľov grantové ho projektu APVV - 18-0103 Paradiqmatické
zmeny v nazeranÍ na vesmír a človeka z filozofickej, teologic-
kej a fyzikálnej perspektívy, ktorí sú z piatich fakúlt Univerzi-
ty Komenského v Bratislave (FiF UK, FMFI UK, RKCMBF UK,
LF UK, PriF UK).

Ako naznačuje už názov výskumného projektu, ale aj
predkladaného monotematického zborníka, riešiteľský tím
sa podujal identifikovať paradigmatické zmeny v nazeraní
na kozmologickú a antropologickú problematiku jestvujúce
v minulosti, no predovšetkým tie, ktoré sa objavujú v rámci
súčasného bádania v oblasti filozofie, teológie a prírodných
vied (predovšetkým fyziky, astrofyziky a astrobiológie),
s cieľom odkryť možnosti hľadania potenciálnych prieseč-
níkov, ba dokonca myšlienkovej konvergencie v ich nazeraní
na vesmír, existenciu života a človeka v ňom. S tým súvisia
aj niektoré nové etické, právne či mediálne aspekty, na kto-
ré výskum poukázal. Toto hľadanie je rámcované aj časovou
perspektívou kozmologických a antropologických úvah mi-
nulosti a súčasnosti. Čiastkové výsledky výskumu boli pre-
zentované a prediskutované na piatich pracovných work-
shopoch riešiteľského tímu a niektoré z nich spracované do
podoby týchto publikovaných príspevkov.
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