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

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

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

2350 zł netto

2350 zł netto
Jak działa język?

Od redakcji

2650 zł netto

P R E N U M E R A T A

Filozofia z przymrużeniem oka

Academicon
wydawnictwo naukowe

Zapowiedzi i nowości wydawnicze

Kawał rzetelnej wiedzy
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Anegdoty i żarty

Nakład 2800 egz.

Dowcip o dedukcji:
– Co widzisz, drogi Watsonie? – pyta Sherlock Holmes.
– Gwiazdy.
– I co stąd dedukujesz?
– Że jest noc?
– Durniu! Buchnęli nam namiot!

Nadesłał prof. Adam Grobler
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czyli co zapamiętaliście z lektury tego numeru
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54

(1–6 z 2019 roku)

tylko 60 zł

(z 5% VAT)

!

Wysyłka gratis!

Filozoficzna krzyżówka

(prosimy o wpisanie w tytule przelewu dokładnych danych: imienia i nazwiska,
adresu wysyłki numerów oraz frazy „Prenumerata Filozofuj 2019”)

Andrzej Grzegorczyk

Natasza Szutta

lub przez stronę internetową:
ﬁlozofuj.eu/sklep

W poszukiwaniu ukrytego sensu.
Myśli i szkice ﬁlozoﬁczne

Czy istnieje coś, co zwiemy
moralnym charakterem
i cnotą?
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Oprawa miękka

Oprawa miękka

W następnym numerze…
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Cena: 47,25 zł

Cena: 47,25 zł

66 1950 0001 2006 0001 0339 0002

Uprzejmie informujemy, że dokonując wpłaty lub składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, wyrażają Państwo dobrowolnie
zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych służącej do obsługi prenumeraty, którą prowadzi Fundacja Academicon,
ul. H. Modrzejewskiej 13, 20-810 Lublin. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r.,
nr 101, poz. 928 z późn. zm.). Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
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Zamów

Zamów

Prenumeratę można zamówić,
wpłacając powyższą kwotę na konto:

WIEDZA
A PRIORI
ﬁlozofuj.eu
redakcja@ﬁlozofuj.eu

Wydawnictwo

POLECAMY

Zamów

Zamów

Cena: 38,85 zł

Cena: 19,95 zł

Oprawa miękka

Oprawa miękka

Academicon

Bądźcie czujni…

Druk: Standruk
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach, do nadawania tytułów
oraz do dodawania do tekstów ilustracji. Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca.
Wyrażając zgodę na publikację tekstu w czasopiśmie „Filozofuj!”, autor upoważnia Wydawnictwo
Academicon do jego wydania drukiem, w wersji elektronicznej i w Internecie, w oryginalnej
wersji językowej oraz w tłumaczeniu na języki obce; rozpowszechniania i obrotu w tych formach
bez ograniczenia liczby egzemplarzy, a także wykorzystania w promocji i reklamie. Redakcja nie
odpowiada za treść zamieszczanych reklam i płatnych ogłoszeń.
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Dofinansowano ze
środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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Komplet 6 numerów

Łukasz Krzywoń

Joanna Maria Chrzanowska i in.

Filozofuj z dziećmi

Lekcje etyki w szkole

ZAKUPY: www: https://ksiegarnia.academicon.pl/, e-mail: ksiegarnia@academicon.pl, tel.: 603 072 530

Indeks nr 416851

Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani (z drobnych ogłoszeń w prasie).

1. Założyciel szkoły cynickiej, autor prześmiewczego dialogu
mającego zwalczać platońskie
poglądy.
2. Dzieło sztuki, do którego według
N. Carrola najlepiej jest porównywać dowcip.
3. Sposób myślenia, z którym
mamy problem, gdy zostaliśmy
rozweseleni.
4. Argumentum ad… chwyt erystyczny polegający na ośmieszaniu argumentacji dyskutanta.
5. Mąż Colombiny.
6. Kierunek we włoskiej muzyce
operowej mający realistycznie
wyrażać dramat losów ludzkich.
7. Nie godzi się tego robić w odniesieniu do takich ułomności ludzi,
na które nie mają oni wpływu.
8. Teoria humoru głosząca, że rozbawienie jest reakcją na błędy
poznawcze niekorzystne dla
ludzkiego poznania.
9. Stanowisko odrzucające istnienie
tzw. wielkich narracji.
10. Według Bergsona największy
wróg śmiechu.
11. Definicja postulująca nowe
znaczenie.
12. Zdefiniowana przez Steinhausa
jako kula u nogi.
13. Definiował humor jako nagłe poczucie wyższości.
14. Obok normy, komponent humoru w koncepcji Thomasa
Veatcha.
15. To przed nią chroni nas ironia.

POLECAMY

WYDAWNICZA

Pliniusz opisał wybuch i śmierć swojego stryja (z artykułu w jednym z popularnych tygodników).
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NOWOŚĆ

Amfibolie:
Pacjenci z urazami po wizycie w poradni chirurgicznej są przyjmowani poza kolejnością (napis przed pracownią RTG w przychodni dzielnicowej).

dają za poczucie humoru? Czy twórczość humorystyczna
może zasługiwać na miano sztuki? W miarę zadawania
coraz to nowych pytań problem urósł do rozmiarów wielkiego zbioru zagadnień, który złożonością i doniosłością
dorównuje największym kwestiom filozoficznym. Poprosiliśmy zatem filozofów z daleka i bliska, aby podzielili się
z nami swoimi przemyśleniami na temat humoru. Efektem
ich pracy są artykuły, które stanowią tematyczną część niniejszego numeru „Filozofuj!”.
Oczywiście oprócz tekstów tematycznych proponujemy
Wam także nasze stałe działy, z których niektóre również za
przedmiot biorą tematykę humoru. Są to kurs sztuki argumentacji, recenzja filozoficzna, felietony, eksperyment myślowy, etyka w literaturze, scenariusz lekcji filozoficznej, objaśnienie kolejnego fragmentu podstawy programowej oraz
filozofia w filmie. Mamy nadzieję, że spotkanie z 25. już numerem „Filozofuj!” będzie dla Was nie tylko okazją do filozoficznych aporii i wglądów, ale także da Wam możliwość doświadczenia najlepszej strony humoru, która budzi
śmiech – a przynajmniej delikatny uśmiech godny filozofa.
Z redakcyjnym pozdrowieniem – fi lozofujcie!
Redakcja

Ilustracja: Marek Mosor

geneza niniejszego numeru „Filozofuj!” jest nieco odmienna
od poprzednich. Jeden z dowcipów opublikowanych przez
nasze czasopismo wzbudził kontrowersje. Niektórzy z naszych czytelników argumentowali, że żart tego rodzaju
niesprawiedliwie traktuje pewną grupę osób. Byliśmy odmiennego zdania, a ponieważ niezgoda dla filozofa stanowi
zawsze impuls do refleksji, postanowiliśmy zgłębić zagadnienie humoru. Punktem wyjścia było dla nas pytanie o granicę moralnej dopuszczalności dowcipu. Zastanawialiśmy
się, kiedy moralna krytyka żartu wynika jedynie z faktu, że
odbiorca jest zbyt wrażliwy albo nie ma poczucia humoru,
a kiedy ma on lub ona słuszne pretensje.
W przypadku filozofii namysł nad jednym problemem
niemal zawsze prowadzi do roztrząsania dalszych, powiązanych ze sobą niczym w pajęczej sieci. Na czym w ogóle
polega dowcip? Dlaczego żarty lub zabawne sytuacje czy
zdarzenia nas śmieszą? Czym jest i skąd bierze się w nas poczucie humoru? Jaką ma wartość? Czy śmiech ściśle z humorem powiązany jest oznaką braku ogłady, błazenady
czy wręcz przeciwnie: zdradza inteligencję śmiejącego się?
Jakie procesy poznawcze (a może i jeszcze jakieś inne) towarzyszą naszemu rozpoznaniu dobrego żartu i odpowia-
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STRONY
REDAKCYJNE
1/1

1/2 pion

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

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

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

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

1500 zł netto

1000 zł netto

1000 zł netto

700 zł netto
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STRONY
REDAKCYJNE
1/3 pion

1/4 pion

1/3 poziom

1/4 poziom

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

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

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

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

650 zł netto

500 zł netto

650 zł netto

500 zł netto
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INTERAKTYWNE

OGŁOSZENIA
DROBNE
1 moduł

2 moduły – poziom

2 moduły – pion

format: 50 × 56 mm

format: 104 × 56 mm

format: 50 × 112 mm

80 zł netto

120 zł netto

120 zł netto
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OGŁOSZENIA
DROBNE
3 moduły – poziom

3 moduły – pion

4 moduły – poziom

4 moduły – pion

format: 158 × 56 mm

format: 50 × 168 mm

format: 104 × 112 mm

format: 50 × 224 mm

160 zł netto

160 zł netto

200 zł netto

200 zł netto
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KOMUNIKATY
komunikat
(do 1000 znaków)
format: 77 × 74 mm

50 zł netto
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(do 1000 znaków)
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25 zł netto

