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ÚVOD

Obsahom zborníka, ktorý týmto ponúkame širšej filozofickej a filozo-
fujúcej verejnosti, sú príhovory a prednášky, ktoré odzneli na konferen-
cii s názvom Znak afenomén, organizovanej Katedrou filozofie a dejín
filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
dňa 8. februára 2007. Konferencia sa uskutočnila na počesť životných
jubileí dvoch dlhoročných členov našej katedry - profesora Miroslava
Marcelliho a docenta Jozefa Piačeka.

Keďže' sme chceli nielen zreprodukovať príspevky, ktoré boli
predmetom diskusií v oboch sekciách, ale aj pokiaľ možno čo najviac
zachytiť atmosféru celej konferencie, zaradili sme na úvod zborníka
dva slávnostné prejavy, ktoré konferenciu otvorili - príhovor vedúcej
Katedry filozofie a dejín filozofie doc. PhDr. Etely Farkašovej, CSc.,
mim. prof. a dekana Filozofickej fakulty doc. PhDr. Antona Eliáša,
CSc.

Za týmito príhovormi nasledujú dve plenárne prednášky, ktoré
odzneli z úst oboch jubilantov. Ďalšie texty sú usporiadané podľa
dvoch sekcií, v ktorých prebiehalo rokovanie na konferencii. Príspevky
v jednotlivých sekciách pochádzajú od hostí z českých a slovenských
katedier a iných filozofických pracovísk, ktorí prijali pozvanie jubilan-
tov, a od členov domácej katedry. Prvá sekcia - Semiotika (Jazyk,
znak, interpretácia) - bola venovaná témam, ktoré stáli a stoja v popredí
filozofického záujmu prof. Marcelliho, druhá sekcia - Synkriticizmus
a fenomenológia (Synkriza, fenomén, intencionalita) - sa zaoberala
dielom doc. Piačeka a filozofémami, ktoré úzko súvisia s jeho prácou.

Ako si možno všimnúť už pri letmom prelistovaní, témy prednášok
sú rôznorodé, čo však iba odzrkadľuje široký filozofický záber, ktorý je
vlastný obom jubilantom. Dúfame, že zborník prispeje k ďalšej diskusii
o týchto zaujímavých témach a bude príjemným čítaním pre širšiu
filozofujúcu obec.

editor
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