Vážení čtenáři,
se začátkem nového akademického roku si Vám dovolujeme nabídnout nový seznam s vybranými tituly zlevněnými o 50 procent!
Jedná se většinově o knihy s drobným poškozením (nejčastěji škrábance na obálce, ušpiněná obálka či listy), v knihách ovšem nejsou tiskové vady. V případě
zájmu o kteroukoliv z nabízených publikací, nebo pokud by Vás zajímaly detaily ohledně stavu zvolené knihy, kontaktujte prosím Mgr. Evu Riedlovou na
e- mailu riedlova@flu.cas.cz, telefon 221 183 315.
Knihy lze po předchozí domluvě a potvrzení termínu vyzvednout osobně ve Filosofickém ústavu na adrese Jilská 1, mimopražským zašleme za paušální
poštovné 30 Kč za každou objednávku.
Tabulka bude aktualizována ihned po vyřízení každé objednávky, přesto se může stát, že Vámi zvolený titul bude již prodaný. Děkujeme za pochopení.
Těšíme se na Vaše objednávky!
Vaše Nakladatelství Filosofia

Titul

Původní
cena

Cena po slevě

Počet
kusů

Webový odkaz

Acta Comeniana 20-21
Acta Comeniana 25
Acta Comeniana 26
Básnivé nápovědy Husserlovy
fenomenologie
Česko-polské kazatelské vztahy ve
středověku (CMP, svazek 16)
Člověk a jeho svět
Darwinovská levice
Filosofie čísla
George Berkeley. Průvodce jeho filosofií
Je třeba zavrhnout liberalismus?
Mezi Baltem a Uhrami
Myslitel Karel Kosík

260,260,260,240,-

130,130,130,170,-

1
1
2
2

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=59
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=378
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=410
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=100

130,-

65,-

1

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=466

330,100,450,239,195,200,232,-

165,50,225,120,98,100,116,-

3
2
4
5
1
5
1

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=54
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=456
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=10
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=4
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=445
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=74
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=42

Myšlení Jana Patočky očima dnešní
fenomenologie
Nedostatek soudnosti? (EFS, svazek 9)
Numismatický sborník 26/1
Numismatický sborník 26/2
Numismatický sborník 29/1
Obec a duše
O matematické metodě
O pojmu vědosloví
O věčnosti světa
Otázky Nietzschova myšlení
Podstaty a „názor“ podstat u pozdního
Merleau-Pontyho (Parva philosophica,
svazek 18)
Racionální činnost a svět artefaktů
Racionalita versus transcendence
Sapientia nostra (Parva philosophica,
svazek 16)
Struktura chování
Šlechta, moc a reprezentace ve středověku
(CMP, svazek 9)
The Kelč Hoard revised: Fragments of
Islamic Silver Coins
Úvod do sociologie hudby
Věda, filosofie, metodologie
Vysvětlování a rozumění
Znak, sebevědomí a čas
Zrod vedy ako lingvistická udalosť

349,-

175,-

3

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=28

119,271,271,271,265,54,149,220,155,54,-

60,136,136,136,133,27,75,110,78,27,-

1
1
4
1
4
3
3
1
1
2

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=85
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=377
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=390
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=482
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=427
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=384
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=30
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=90
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=373
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=350

130,105,48,-

65,53,24,-

3
1
6

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=128
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=404
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=142

295,240,-

148,120,-

1
1

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=5
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=71

340,-

170,-

1

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=352

200,180,190,185,295,-

100,90,95,93,148,-

1
3
2
2
1

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=375
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=58
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=393
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=79
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=408

