Úspech v súťaži o najlepšiu študentskú filozofickú esej 2015

V školskom roku 2014/2015 vyhlásila Katedra filozofie FF Trnavskej univerzity v Trnave
pre študentov gymnázií z celého Slovenska súťaž o najlepšiu filozofickú esej. Téma eseje
bola naozaj náročná: „Prínos humanitných vied do života človeka a spoločnosti (Hľadanie
zmyslu vo svete technických vymožeností)“. Na našej škole sa rozhodol s témou popasovať
Maroš Ďurana z II. C triedy. Napísaná esej oslovila členov odbornej poroty z FF TU
a redakčnej rady internetového časopisu OSTIUM natoľko, že sa rozhodli nášmu žiakovi
udeliť krásne 3. miesto.
Súčasťou ocenenia boli – týždňová stáž na KF FF TU v Trnave, publikovanie víťazných
prác v internetovom časopise „OSTIUM“
a odborná literatúra. Marošovi Ďuranovi
blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
Pohľad Maroša Ďuranu na stáž na Trnavskej univerzite:
„Svoje pocity a dojmy z Trnavskej univerzity som sa po prvýkrát pokúsil poskladať
a sformulovať v posledný deň môjho pobytu, pri krátkom rozhovore s pánom profesorom
Démuthom. S odstupom času sa mi však skladačka zdá byť jasnejšia. Pri prvom pokuse
o zodpovedanie otázky – Čo hovoríš na našu univerzitu? – ktorú mi položil už spomínaný pán
profesor, som nebol schopný reagovať inak, než slovami: „Som veľmi milo prekvapený.“ Nič
výstižnejšie mi vtedy nenapadlo. Nepochybne to znelo hlúpo, ale bol som naozaj prekvapený
úrovňou, ale aj spôsobom výučby, ktorý Trnavská univerzita ponúka. Už od prvého dňa som
sa tam totiž cítil príjemne a mal som možnosť stretnúť sa s novými ľuďmi, názormi
a nápadmi. Väčšinu času som trávil s doktorandmi, ktorí ma oboznámili so školou,
prednáškami a Trnavou. Pri mojom pobyte na univerzite som mal v podstate voľné ruky, čo
sa týka výberu prednášok, takže som si denný plán mohol vytvárať sám a navštevovať
prednášky, ktoré ma zaujali. Domov som si odniesol nové poznatky, niektoré v hlave
a niektoré vo forme kníh, ktoré som dostal pri udeľovaní cien. Na Trnavskej univerzite som
zistil, že moja predstava o filozofoch a filozofii bola mylná. Filozofi nie sú len ľudia
zahrabaní v knihách a lietajúci v bláznivých myšlienkach a predstavách, ale sú to ľudia, ktorí
sa snažia pochopiť princípy a spôsoby fungovania, aby na tieto poznatky priniesli nové uhly
pohľadu.“
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