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V pričujoči knjižici je zbranih deset 

kratkih filozofskih zapisov, ki niso 

toliko namenjeni ozkemu krogu ljudi, 

po izobrazbi filozofom, temveč 

širšemu bralstvu. Natančneje, so za 

brezdomce, (dolgotrajno) 

brezposelne, starejše, ljudi s težavami 

v duševnem zdravju, ljudi s 

posebnimi potrebami in tako naprej, 

pa tudi za širšo javnost nasploh. So 

torej za ljudi, ki jim filozofija ni 

blizu, predvsem za tiste, ki najbolj 

potrebujejo pomoč drugih. Rdeča nit 

zbirke je poskus odgovora na 

vprašanje, zakaj filozofija zanje. 

Tukaj zbrani zapisi so nastali v 

obdobju 2015-2019 in so bili tudi 

časopisno ali revijalno objavljeni. 

 

Knjižica oziroma v njej zbrana filozofija pa tudi predstavlja nekakšno približevanje (in tako 

prispevek) k nekim novim filozofskim smerem. Te smeri so sicer samo del novih smeri, ki se 

jim v enaindvajsetem stoletju tudi pri nas, v slovenskem prostoru, umikajo nekatere stare. 

Natančneje pa gre za smeri, ki nekako nadaljujejo izročilo prejšnjih filozofov, ki so si s 

filozofijo raje prizadevali za dobro življenje, kot da bi iskali znanje ali modrost, ki bi bila 

sama sebi namen (stoiki, epikurejci, Kierkegaard, Nietzsche, eksistencialisti, fenomenologi). 

Takšna smer je na primer filozofsko svetovanje, katerega predstavnik je tudi Umberto 

Galimberti, ki ima od leta 1996 tudi svojo rubriko v ženski prilogi italijanskega tednika La 

Repubblica – filozofsko posvetovalnico – kamor mu pišejo (on pa jim odgovarja) predvsem 

mladi in na katero se opira tudi, ko piše svoje knjige. 
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Njena poklicna pot je pot raziskovalke, pa tudi redaktorice, urednice in prevajalke, na področjih filozofije, 
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Napisala je tudi več člankov, objavljenih v znanstvenih in drugih publikacijah. Od leta 2015 se tudi intenzivneje 

ukvarja s pisanjem in objavljanjem besedil, ki poskušajo filozofijo približati širšemu krogu ljudi. 

 

 


