Vážení čtenáři,
nabízíme Vám novou jarní akci se zlevněnými knihami, kde budete mít opět možnost získat lehce poškozené knihy se slevou 50 % (v první tabulce) a nově si
k objednávce budete moct vybrat starší knihy zdarma (ve druhé tabulce).
Pokud Vás kterákoliv z nabízených knih zaujala, anebo byste rádi věděli více ohledně stavu zvolené knihy, kontaktujte prosím Mgr. Evu Riedlovou na e-mailu
riedlova@flu.cas.cz nebo na telefonu 221 183 315.
Svou objednávku si budete moct osobně vyzvednout ve Filosofickém ústavu, Jilská 1, pouze po předchozí domluvě a potvrzení termínu. V případě, že si
nemůžete svou objednávku vyzvednout osobně, rádi Vám ji zašleme za symbolické poštovné 30 Kč.
Tabulku se budeme snažit aktualizovat ihned po vyřízení každé objednávky, přesto se může stát, že Vámi zvolený titul již bude vyprodaný. Děkujeme za
pochopení a těšíme se na Vaše objednávky!
Krásné jarní dny – ideálně s knihou v ruce – přeje Vaše Nakladatelství Filosofia! 

Tituly za polovinu
Titul
Aristotelská nauka o potencích
Athletae Christi. Raně křesťanská
hagiografie mezi nápodobou a
adaptací
Berkeleyho filosofie ducha
Cesta k pramenům smyslu
Darwinovská levice
Depot mincí a zlomkového stříbra
z konce 10. století nalezený
v Kojetíně-Popůvkách
Domov a dálava. Kulturní totožnost
a obecné lidství v českém myšlení (1.
vydání)

Webový odkaz
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=342
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=385

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=457
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=382
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=456
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=480

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=56

Etika péče
Fenomenologie tělesnosti
Filosofické poznámky
Františkánství v kontaktech s jiným a
cizím
George Berkeley. Průvodce jeho
filosofií
Jaké to je, nebo o čem to je?
Juan Caramuel Lobkowitz: The Last
Scholastic Polymath
Justice and Recognition
Karel Vorovka
Manželství v pozdním středověku
Memoria et damnatio memoriae ve
středověku
Mezi Baltem a Uhrami. Komenský,
Jednota bratrská a svět
středoevropského protestantismu
Mitteleuropa? Zwischen Realität,
Chimäre und Konzept
Modality v analytické metafyzice
Moderní univerzita. Ideál a realita
Ne pro zisk
Numismatický sborník 29/2
Numismatický sborník 29/1
O přistěhovalectví a uprchlících
Obec a duše. K Platónově praktické
filosofii
Příběh jedné exkomunikace a
doprovodné texty
Přístupy k etice I.
Přístupy k etice II.

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=446
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=361
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=439
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=34
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=4
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=494
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=65
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=434
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=41
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=418
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=419
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=74

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=430
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=43
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=440
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=485
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=483
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=482
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=465
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=427
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=60
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=432
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=447

Přístupy k etice III.
Studie k filosofii Nelsona Goodmana
The Bohemian Reformation and
Religious Practice 7
Vynález věcí. O Platónově hypotéze
idejí

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=478
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=388
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=48
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=3

Tituly k objednávce zdarma
Titul
Argumenty filosofické logiky
Baroko v Itálii – baroko v Čechách
Die menschliche Person
Filosofické dílo R. Descartesa
Filosofie a život – život a umění
Filosofie dialogu
Formální a transcendentální logika
Intentionalität-Werte-Kunst
(Husserl-Patočka-Ingarden)
Josef Winternitz a teorie relativity
Kontrastní hodnoty a multikulturní
společnost
Logica ´95
Logika Gottloba Frega
Mysl a tělo v analytické filosofii
Proč Gorgiás mluví
Přerozdělování nebo uznání?
Rozum a víra
The European Dimension of St.
Anselm´s Thinking

Webový odkaz
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=237
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=180
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=238
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=250
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=290
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=323
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=93
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=291
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=292
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=198
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=282
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=200
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=274
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=139
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=141
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=338
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=329

Věda, poznání, komunikace
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=178
 v případě, že byste měli zájem pouze o některý z titulů zdarma, je možné jej získat pouze při osobním odběru ve FLÚ v Jilské

