HUMANISTIKA
Področje: 6. 11 – Teologija
Dosežek 1: Znanstvena monografija, Vir: OCVIRK, Drago. K. Ozemljena nebesa : zakoreninjenost religij v kulturi
in družbi, (Znanstvena knjižnica, 28). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2011. 173 str.

Teza dela Ozemljena nebesa je, da so religije zakoreninjene v kulturi in družbi. To ne pomeni, da jih je mogoče
zvesti na to dvoje, kakor da bi bile brez lastnega duha in srca oz. da bi mogle obstajati brez naravnanosti na
svojo Zadnjo resničnost, ki je onstran kulture in družbe. Pripadniki religij poudarjajo in vidijo v glavnem le-to
Zadnjo resničnost, še zlasti v sekularnem okolju, ki jo nemalokrat agresivno zanikuje, ob tem pa prezrejo, da so
izrazi njihovega verovanjskega sistema vendarle ozemljeni – kultursko in družbeno/ideološko pogojeni. Študija v
prvi vrsti opozarja na slepo točko verovanjskih sistemov in sicer predvsem, čeprav ne izključno, na primeru
katolištva. V prvem delu teče beseda o verovanjskih sistemih v območju kulture. Najprej je predstavljena kultura
v njenih številnih sestavinah in kompleksnosti. Potem pa na primeru katolištva pokaže, kako je verovanjski
sistem v interakciji s kulturo na njenih treh slojih: antropološkem, narodnem in elitnem. Drugi del obravnava
verovanjski sistem v spletu družbenih in ideoloških omrežij. Ker je družba po naravi razdeljena, neenotna in jo
nenehno ogroža razpad, vsebuje družbenost tudi ideološkost. Ideologija družbo povezuje in ustvarja zorni kot, s
katerega vidi sebe in svet, v katerega je umeščena. Poleg drugega ima takšno vlogo tudi verovanjski sistem –
etos, saj vzpostavlja lasten etnos in etiko.
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Dosežek 2: Izvirni znanstveni članek, Vir: ŠKOF, Lenart. Body and religion : a phenomenologico-empirical
interpretation of Rorty's neopragmatism. Sophia (Parkv.), 2011, vol. 50, iss. 1, str. 91-99.

Izvirni znanstveni članek filozofa in teologa Lenarta Škofa, obravnava poskus fenomenološke-empirične
interpretacije Rortijevega neopragmatizma v luči ameriške pragmatisticno-historisticne teologije. Avtor prikaže
možnost revitalizacije Rortyjeve filozofije skozi empiristično filozofijo (radikalni empiricizem) ter naveže njegovo
etiko sentimentov ter filozofijo religije na novo konstelacijo Rortyjeve nenapisane "filozofije telesa".

