Vážení čtenáři,
s nadcházejícím podzimem Vám přinášíme novou nabídku lehce poškozených a z toho důvodu na polovinu zlevněných knih (v první tabulce).
Starší tituly nabízíme zdarma a jejich přehled najdete ve druhé tabulce.

V případě, že Váš některý z titulů zaujme, nebo se budete chtít dovědět podrobnosti o stavu Vámi vybrané knihy, obraťte se prosím na Mgr. Evu
Riedlovu 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 50 Kč (pokud objednáte 6 a více
knih bude poštovné 100,- Kč).

Aktualizovanou tabulku najdete vždy pouze na našich nových stránkách http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/zlevnene-knihy
Vzhledem k tomu, že některé knihy jsou k dispozici pouze v 1 exempláři, může se stát, že Vámi zvolený titul již bude vyprodaný. Děkujeme za
pochopení a těšíme se na Vaše objednávky!

Vaše Nakladatelství Filosofia!

Tituly za polovinu
Titul
A Crisis of Democracy and
Representation
Acta Comeniana 29
Acta Comeniana 30

Webový odkaz
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/440
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/428
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/458

Acta correctoris cleri
Aristotelés o lidské přirozenosti
Athletea Christi
Darwinovská levice
Die mittelalterlichen Kolonisation
Domov a dálava
Environmentální devastace a
sociální destrukce
Etika klimatické změny
Ex definitione
Filosofie Louise Althussera
Foucault, jeho myšlení, jeho
osobnost
Franz Kafka a perspektivy
minority
From Social to Cyber Justice
George Berkeley. Průvodce jeho
filosofií
Imaginace a forma
Imigranti a právo na pobyt
Jaké to je, nebo o čem to je?
Jeroným Pražský
K filosofii socialismu
K Labyrintu světa
Kant a Husserl o zkušenosti
Kontradikce/Contradictions 12/2018
Kontradikce/Contradictions 12/2017
Korektiv Masarykovy filosofie

http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/470
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/446

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/332
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/402
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/272

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/293
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/404
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/466

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/449
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/369
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/391
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/328
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/456
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/255
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/453
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/415

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/431
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/455
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/405
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/447
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/454
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/476

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/442
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/309

Kritika arabského rozumu
Martin L. King proti
nespravedlnosti
Masarykův realismus a filosofie
pozitivismu
Materiály k teorii elit a její kritice
Maurice Merleau-Ponty. Myslet
podle vnímání
Mezi mýty a minarety
Modernita/modernity
v eurasijských kulturních a
civilizačních kontextech
Morální odpovědnost a její
aspekty
Myšlení a tvorba E. Bondyho
Mýtus o Marsu a Venuši
Ne pro zisk
Nietzsche o ctnosti
Německá Evropa
O čem se nedá mluvit, …
O přistěhovalectví a uprchlících
O špatném nekonečnu
Obec a duše
Perception in Scholastics
Pracovní analýza a jiné texty
Právo svobody
Proměny marxistickokřesťanského dialogu
v Československu
Přístupy k etice I.

http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/457

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/285
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/432
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/471

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/336
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/461
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/430

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/364
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/465

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/452
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/434
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/475
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/387

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/439
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/406
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/355
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/375
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/441
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/438
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/467

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/433

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/381

Přístupy k etice II.
Přístupy k etice III.
Sartrův ateismus
Současná africká sociální a
politická filosofie
Současné přístupy v historické
epistemologii
Spisovatelé království českého III.
Staré letopisy české, 2. svazek
Studie k teorii umění H. Focillona
Rilke, svědek spirituálního života
Rozpory a alternativy v globálním
kapitalismu
Universalismus v pluralitním
světě
Via media
Ve stínu hellénského slunce
Vymyšlená Ithaka
Význam, sémantika, Wittgenstein
Zrod vedy jako lingvistická
udalosť
25 let poté

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/389
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/426
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/518

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/462
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/368
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/450
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/472
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/468

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/356
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/385
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/464
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/417
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/409

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/459
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/460
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/357
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/373

Tituly k objednávce zdarma
Titul
Alternativní teorie jednání

Webový odkaz
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/72

Bernard Bolzano. Cesta k logické
sémantice
Filosofie a život – život a umění
Filosofie jazyka W. Bejnamina
Formální a transcendentální
logika
Impulsy Kantovy etiky
Intentionalität-Werte-Kunst
(Husserl-Patočka-Ingarden)
Josef Winternitz a teorie
relativity
Karel Vorovka
Kontrastní hodnoty multikulturní
společnosti
Mezi Baltem a Uhrami
Mezi epistemologií a sémantikou
Montesquieu a nejkrásnější
monarchie
Možnost, skutečnost, nutnost
Návrat metafyziky?
O pojmu vědosloví
Proč Gorgiás mluví
Příběh jedné exkomunikace
René Descarta Principy filosofie
Rozum – kritika – otevřenost
Soukromý jazyk, pravidla,
Wittgenstein
Technologické myšlení a
usuzování
Teorie vědy 1/2005

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/188
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=290
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/269

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/214
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/30
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/48
http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=292
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/284
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/136
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/233

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/55
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/201

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/179
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/292
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/240

http://filosofia.flu.cas.cz/index.php?id=publikace&titul=139
http://filosofia.flu.cas.cz/publikace/249

http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/176
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/218
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/215
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/76
Časopis pro teorii vědy, techniky a komunikace

The Nature of Truth (if any)
http://nova-khe.cz/filosofia/publikace/61
 v případě, že byste měli zájem pouze o některý z titulů zdarma, je možné jej získat jen v případě, že si jej budete moct vyzvednout
osobně ve FLÚ v Jilské

