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ČASOPIS FILOZOFIA ZDIGITALIZOVANÝ
Začiatkom februára odbor knižnično-informačných služieb Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) oznámil riaditeľovi Filozofického ústavu SAV, v. v. i.,
správu, ktorá je pre všetkých filozofov zo Slovenska veľmi potešiteľná, že CVTI SR
v rámci medzinárodného projektu EODOPEN pre Filozofický ústav SAV zdigitalizovalo časopis Filozofia. Na svojej oficiálnej webstránke a Facebooku o tom zverejnili aj
tlačovú správu s upútavkou Spoznajte „krásu múdrosti“ (https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-siroku-verejnost/spoznajte-krasu-mudrosti.-filozofia-zahrna-rozne-otazky.
html?page_id=42633).
Odteraz sa každý záujemca o články publikované v tomto už 77-ročnom časopise môže s nimi oboznámiť z pohodlia svojej pracovne či izby. Ide nielen o bohatú
tvorbou povojnovej filozofie, ale aj o tvorbu z oblasti sociológie, psychológie a iných
príbuzných disciplín, pretože aj také state v tomto časopise boli uverejnené (https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/browse).
Zvedavec v oblasti filozofie sa môže dozvedieť, že prvé čísla časopisu vyšli pod
označením Philosophica Slovaca ako Sborník Filozofického ústavu SAVU (Slovenskej akadémie vied a umení). Prvý ročník za rok 1946 vyšiel vo februári 1947 ako
jedno číslo s úctyhodným rozsahom 270 strán. Prvým a dlhoročným hlavným redaktorom (celých 27 rokov) bol profesor Igor Hrušovský a zodpovedným redaktorom
profesor Mikuláš Bakoš (vtedy boli obaja univerzitnými docentmi). V Úvode redaktor
opísal zásady, podľa ktorých osnovali činnosť Filozofického ústavu. V poradí prvou
staťou nebola tematicky filozofická stať, ale článok z oblasti sociológie: Sociálne
a politické javy dneška od zakladateľa slovenskej sociológie a vtedajšieho rektora
Slovenskej univerzity (UK) Antona Štefánka. Ďalšími autormi článkov boli filozofi
Svätopluk Štúr, Stanislav Felber, Juraj Cíger, Michal Topoľský, Igor Hrušovský, Mikuláš Bakoš a psychológ Tomáš Pardel. Číslo obsahovalo početné diskusie a recenzie,
a tiež správu o činnosti ústavu.
Od roku 1950 do roku 1952 sa časopis volal Filozofický sborník, potom od roku
1953 Slovenský filozofický časopis (do 1960); v rokoch 1961 až 1965 Otázky marxistickej filozofie a od roku 1966 má dnešný názov. V priebehu času sa menil jeho rozsah
i periodicita.
Digitalizácia bola vykonaná po jednotlivých číslach časopisu, ktorých je viac ako
päťsto. Márne by sme však hľadali systémové označenie Filozofia [1950]. Vysvetlenie je takéto: 4. ročník je pod označením Filozofia [1949], 5. ročník je pod označením
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Filozofia [1951], Filozofia [1952] označuje 6. ročník a Filozofia [1-2/1952] a Filozofia [3-4/1952] spolu predstavujú 7. ročník.
Aby sa zvýšil komfort pri vyhľadávaní článkov podľa mien autorov, názvov statí
a roku publikovania, v rámci ústavu sa pripravuje takýto proces transformácie digitálneho obsahu. Základný krok však už bol úspešne vykonaný vďaka pracovníkom a pracovníčkam odboru knižnično-informačných služieb CVTI SR. „Pohodlná“ (určite
však intelektuálne náročná) práca z domu na štúdiu dejín slovenskej povojnovej filozofie sa môže začať.
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