
NOTISER

U Immanuel Kants första systematiska framställning av etiken, Grund
läggning av sedernas metafysik från 1785, har nyligen utgivits på svenska 
i översättning av Joachim Retzlaff, Bokförlaget Daidalos 1997.

U Henrik Bohlin har doktorerat i teoretisk filosofi i Stockholm på avhand
lingen Groundless knowledge-A Humean solution to the problem of skep
ticism, Almqvist & Wiksell 1997. Robert Palbo har doktorerat i kognitions
vetenskap på avhandlingen Mind in motion - The utilization of noise in the 
cognitive process, Lund University Cognitive Studies 57, 1997. Michael 
Allvin har doktorerat i psykologi på avhandlingen Det individualiserade 
arbetet - Om modernitetens skilda praktiker. Symposion 1997. Lars 
Vikinge har doktorerat i socialetik (teologi) i Uppsala på avhandlingen Etik 
och biståndspolitik, Uppsala 1997.

U Det tjugoförsta internationella Wittgensteinsymposiet i Kirchberg, 
Österrike, anordnas den 16 - 22 augusti 1998 med det allmänna temat 
”Tillämpad etik”. Närmare information kan fås på symposiets hemsida: 
http://www.sbg.ac.at/phs/alws/wittgenstein98.htm

Forskningsrådens ELSA-grupp som tillkommit för att stimulera forskning 
kring genforskningens etiska, legala och sociala aspekter har publicerat en 
konferensrapport med titeln Gene Technology and the Public, Nordic 
Academic Press 1997.

H Hans-Georg Gadamers bok Wahrheit und Methode från 1960 har nyligen 
utkommit i urval, med inledning och svensk översättning av Arne Melberg, 
Sanning och metod, Daidalos 1997.

H En svensk översättning av David Millers samlingsvolym A Pocket 
Popper från 1983 har nyligen utkommit på bokförlaget Thales under titeln 
Popper i urval, 1997. Boken innehåller utdrag från Karl Poppers viktigaste 
skrifter, samlade under rubrikerna Kunskapsteori, Vetenskapsteori, Meta
fysik, och Samhällsfilosofi.
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Medarbetare i detta nummer av Filosofisk tidskrift: Fredrik Stjernberg är 
forskarassistent i teoretisk filosofi i Lund, Lars Bergström är redaktör för 
denna tidskrift, Joakim Molander är doktorand vid Åbo Akademi, Staffan 
Pettersson studerar praktisk filosofi i Umeå, Henrik Svensson är doktorand 
i teoretisk filosofi i Uppsala.
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