
POMOŽNA IN  PRIPOROČENA LITERATURA 

 
1. Palmer, Donald (2007): Ali središče drži? Uvod v zahodno filozofijo. 

Ljubljana: DZS. Palmerjev učbenik je za dijake zelo primeren uvod v različne filozofske probleme, ideje in nauke 
pomembnih filozofov zahodne tradicije tudi zato, ker resen razmislek opremi z duhovitimi karikaturami. 
 

2. Gaarder, Jostein (1997): Zofijin svet: roman o zgodovini filozofije.  
Maribor: Obzorja. Pred leti knjižna uspešnica, ki pregled zgodovine filozofije kombinira z napeto zgodbo o Zofiji. 
 

3. Bryan, Magee (2002): Poti filozofije.  
Ljubljana: Mladinska knjiga. Bogato opremljena in dobro napisana zgodovina filozofije. 
 

4. Craig, Edward (2011): Filozofija. Zelo kratek uvod.  
Ljubljana: Krtina. (Na kratko skozi glavne filozofske teme.) 

 
5. Warburton, Nigel (2009): Filozofija. Temeljna spoznanja.  

Ljubljana: Sofija.  (Je uvod v filozofijo za neposvečene, za vse tiste, ki se šele seznanjajo z zahodnoevropsko 
tradicijo filozofije.)   

 
6. Blackburn, Simon (2018). Etika. Zelo kratek uvod.  
      Ljubljana: Krtina. 
 
7. Savater, Fernando (1998): Etika za Amadorja.  

Ljubljana: Cankarjeva založba. Avtor na preprost način vpelje svojega sina v etiko. 
 

8. Eagelton, Terry (2009): Smisel življenja. Zelo kratek uvod.  
Ljubljana: Krtina. (Odlično napisana kratka knjigica na temo, ki zanima vsakega človeka.) 

 
9. Miller, David (2007): Politična filozofija. Zelo kratek uvod.  

Ljubljana: Krtina. (Razsvetlitev velikih vprašanj, ki nas mučijo kot državljane v kriznih časih.)   
 
10. Okasha, Samir (2012): Filozofija znanosti. Zelo kratek uvod.  

Ljubljana: Krtina. (V času eksplozije znanosti dobrodošel uvod v poglavitna vprašanja.) 
 
11. FNM – filozofska revija dijake, študente in učitelje filozofije.  
        Ric, Ljubljana. Letniki od1995 do 2018.  
 
12. Warburton, Nigel (2012): Vprašanje umetnosti.  

Ljubljana: Sofija. (Je namenjena vsakomur, ki ga zanima vprašanje umetnosti. Ne predpostavlja poznavanja 
filozofije, le kanček poznavanja umetnosti.) 

 
13. Law, Stepehen (2003): Modrijanovi zapiski.  

Domžale: Miš. Domiselen in neobičajen uvod v filozofijo. 
 

14. Cathcart, T., Klein, D. (2008): Ste že slišali tistega o Platonu … Kako razumeti filozofijo s pomočjo šal.  
(Ljubljana: Vale - Novak.) Zanimiva in duhovita združba filozofije in šal. 
 

 
15. Piquemal, Michel, Lagautrière, Philippe (2007): Modrosti srca. Zgodbe 5 minut.  

(Ljubljana: Mladinska knjiga.) Naslov pove vse: zgodbice, ki spodbujajo razmišljanje. 
 
Priporočamo tudi uporabo splete strani Zofijini ljubimci (www.zofijini.net). 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/simon-blackburn-4175
http://cobiss2.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=0746382741453046&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Piquemal,%20Michel%22
http://cobiss2.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=0746382741453046&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Lagautriere,%20Philippe,%201953-%22

