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1. Niezrozumiała wypowiedź to 
na przykład wypowiedź … 

2. Nauki oparte na doświadcze-
niu i obserwacji

3. Personalista francuski, autor 
Humanizmu integralnego 

4. Współautor „Principia 
Mathematica”

5. Autor słów: „Niebo gwiaździste 
nade mną i prawo moralne we 
mnie” 

6. W filozoficznym „laboratorium” 
7. Zdanie składające się z po-

przednika i następnika 

8. Jakości, których treść dostępna 
jest tylko w świadomości 

9. Myślowe rozkładanie tego, co 
złożone, na części proste 

10. Rozważania o ogólnym charak-
terze, oderwane od konkretno-
ści, to rozważania … 

11. Jednym z celów poznawczych 
w filozofii jest …

12. Socjologia, politologia to nauki … 
13. Są zdania opisowe i zdania …
14. Potoczna opinia to opinio … 
15. Hipotezy w nauce się stawia, 

czyli inaczej mówiąc … 

16. Z przesłanek wynika …
17. Filozoficzne rozważania to dla 

niektórych jedynie oderwane 
od faktów …

18. Filozoficzna dyscyplina zaj-
mująca się zasadami popraw-
nego rozumowania

19. Niektórzy wierzą, że jest ona 
nieomylna

20. Aby s twierdzić, że dane ro-
zumowanie jes t poprawne, 
nie trzeba rozumieć znacze-
nia słów, wys tarczy zrozu-
mieć, jaka jest jego logiczna … 
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Filozofia z przymrużeniem oka

Drodzy Czytelnicy,
nie da się być obojętnym wobec filozofii i nie da się nie 
filozofować. Można to jednak robić bardziej świadomie, 
jak „zawodowi” filozofowie, lub mniej świadomie, niczym 
pan Jourdain z komedii Moliera Mieszczanin szlachcicem, 
który podczas rozmowy z nauczycielem filozofii dokonał 
odkrycia: „U licha! Już przeszło 40 lat mówię prozą, nic 
o tym nie wiedząc”. Filozofia polega na ciągłym dążeniu 
do zrozumienia świata i siebie samego, na stawianiu py-
tań i poszukiwaniu na nie odpowiedzi. Jest bardzo waż-
nym elementem naszej kultury i cywilizacji, kształtują-
cym postrzeganie nas samych i otaczającego nas świata, 
a w rezultacie – także nasze codzienne postępowanie. 
Ponadto filozofia to fascynująca dziedzina, zdolna wciąg-
nąć i oczarować głębią, różnorodnością i wyrafinowaniem. 
Fascynacja filozofią w pełni zasługuje na miano miłości. 

Aż dziw bierze, że ta dyscyplina pełna czaru nie miała 
do tej pory w Polsce popularyzującego ją czasopisma. 
Istnieje, owszem, wiele czasopism akademickich, na ła-
mach których toczy się dyskusja, dokonuje się wymiana 
myśli. Problem polega jednak na tym, że są to pisma dla 
zawodowców. Inteligentny i wykształcony człowiek, po-
szukujący odpowiedzi na wiele frapujących go pytań filo-
zoficznych, ale nieparający się na co dzień tą szlachetną 
profesją, rzadko jest w stanie przebić się przez herme-
tyczny język filozofów i czerpać przyjemność z lektury 
ich tekstów. Jest to z wielką szkodą zarówno dla osób 
niebędących zawodowymi filozofami, jak i samej filozofii. 

Potrzebę popularyzowania filozofii zrozumiano i z po-
wodzeniem realizuje się w wielu krajach, m.in.: Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hi-
szpanii, Australii. Teraz przyszedł czas na Polskę. Ofiaro-
wujemy Wam, Drodzy Czytelnicy, pierwszy, pilotażowy 
numer popularnego czasopisma filozoficznego „Filozofuj!”.

Naszym celem będzie odkrywać przed Wami wszystko 
to, co filozofia ma najlepszego. Chcemy w formie przy-
stępnej i atrakcyjnej pokazywać Wam świat filozoficz-
nych problemów, idei i dyskusji, także dawać okazję do 
samodzielnej refleksji, do filozofowania. 

Jeśli idea popularyzacji filozofii jest Wam bliska, za-
chęcamy do upowszechniania czasopisma wszelkimi 
możliwymi kanałami (np. Facebook, Twitter, Google+). 
Jesteśmy też otwarci na Wasze propozycje tekstów. 
Można je przesyłać na adres: filozofuj@academicon.pl. 
Wytyczne dla autorów znajdziecie tutaj: http://filozo-
fuj.academicon.pl/dla-autorow/.

Każdy numer będzie poświęcony jakiemuś szczegól-
nemu problemowi, będzie też zawierał specjalne działy 
tematyczne, m.in.: eksperymenty myślowe, kurs logiki, 
recenzję dobrej książki filozoficznej, nadesłane eseje, 
krzyżówkę filozoficzną. Niniejszy numer poświęcamy 
samej filozofii i jej charakterystyce. 

Życzymy miłej i inspirującej lektury! Filozofujcie!
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Studio DTP

format: 216 × 277 mm,  
210 × 271 mm (netto)

2350 zł netto

format: 216 × 277 mm,  
210 × 271 mm (netto)

2350 zł netto

format: 216 × 277 mm,  
210 × 271 mm (netto)

2650 zł netto

Czasopismo popularyzujące filozofię
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STRONY
REDAKCYJNE

format: 216 × 277 mm,  
210 × 271 mm (netto)

1500 zł netto

Czasopismo popularyzujące filozofię
j!

1/1 1/2 pion 1/2 poziom junior page

format: 115 × 277 mm,  
112 × 271 mm (netto)

1000 zł netto

format: 216 × 138,5 mm,  
210 × 135,5 mm (netto)

1000 zł netto

format: 142 × 184,5 mm,  
139 × 181,5 mm (netto)

700 zł netto
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STRONY
REDAKCYJNE

format: 88 × 277 mm,  
85 × 271 mm (netto)

650 zł netto

Czasopismo popularyzujące filozofię
j!

1/3 pion 1/4 pion 1/3 poziom 1/4 poziom

format: 115 × 138,5 mm,  
112 × 135,5 mm (netto)

500 zł netto

format: 216 × 93 mm,  
210 × 90 mm (netto)

650 zł netto

format: 216 × 71 mm,  
210 × 68 mm (netto)

500 zł netto
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INTERAKTYWNE
OGŁOSZENIA DROBNE

Czasopismo popularyzujące filozofię
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format: 50 × 56 mm 

80 zł netto

1 moduł 2 moduły – poziom 2 moduły – pion

format: 104 × 56 mm 

120 zł netto

format: 50 × 112 mm

120 zł netto
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format: 158 × 56 mm 

160 zł netto

Czasopismo popularyzujące filozofię
j!

3 moduły – poziom 3 moduły – pion 4 moduły – poziom 4 moduły – pion

format: 50 × 168 mm 

160 zł netto

format: 104 × 112 mm 

200 zł netto

format: 50 × 224 mm

200 zł netto

Formaty i ceny reklam

INTERAKTYWNE
OGŁOSZENIA DROBNE
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format: 77 × 74 mm  
50 zł netto

Czasopismo popularyzujące filozofię
j!

komunikat 
(do 1000 znaków)

komunikat  
(do 1000 znaków)

format: 77 × 37 mm 
25 zł netto

Formaty i ceny reklam

KOMUNIKATY


