A kurzus kódja(i): BBN-FIL18-235.05; BBN-FIL-235.22; BMA-FILD-235.22
A kurzus megnevezése: Hegel: A logika (Enciklopédia I.) – olvasószeminárium
A kurzus megnevezése angolul: Hegel: The Encyclopaedia Logic – a reading seminar
A kurzus előadója: Forczek Ákos
Oktatás célja: A kurzus óráin együtt olvassuk és értelmezzük Hegel ún. Kis logikájának (az Enciklopédia 1. részének) alább kijelölt paragrafusait.
A kijelölt szemelvényeket minden hallgatónak el kell olvasnia óráról órára. Egyvalaki röviden összefoglalja az adott órára elolvasott szakaszt (kiemelve az értelmezési nehézségeket, a homályos pontokat s megfogalmazva néhány kérdést); majd bekezdésről bekezdésre haladva olvassuk és megvitatjuk a szöveget.
Tantárgy tartalma:
1. óra:
Bevezető óra

2. óra:
„Hegel beszéde hallgatóihoz” + „Bevezetés” (1.§–18.§)
	30–54. oldal


3. óra: 
„Előleges fogalom”
	19.§–25.§


4. óra:
„A gondolat első álláspontja az objektivitáshoz”
	26.§–36.§

„A gondolat második álláspontja az objektivitáshoz” (I. Empirizmus)
	37.§–39.§


5. óra:
„A gondolat második álláspontja az objektivitáshoz” (II. Kritikai filozófia)
	40.§–60.§


6. óra:
„A gondolat harmadik álláspontja az objektivitáshoz”
	61.§–83.§


7. óra:
„A lét tana”
	84.§–98.§ (Minőség)


8. óra:
„A lényeg tana” (I.)
	112.§–130.§ (A lényeg mint az egzisztencia alapja)


9. óra:
„A lényeg tana” (II.)
	131.§–141.§ (A jelenség)


10. óra:
„A lényeg tana” (III.)
	142.§–159.§ (A valóság)


11. óra:
„A fogalom tana” (I.)
	160.§–165.§

194.§–212.§ (Az objektum)

12. óra:
„A fogalom tana” (II.)
	213.§–244.§ (Az eszme)


Számonkérési és értékelési rendszere:
Az értékelés a referátum és az órai munka alapján történik. Maximum három hiányzás lehetséges.
Kötelező irodalom:
A kötelező szemelvényeket ld. fentebb. A következő kiadást kell használni: 
Hegel, Georg W. F. 1979. A logika (A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. Első rész). Ford. Szemere Samu. Budapest: Akadémiai.
[https://www.szaktars.hu/akademiai/view/hegel-georg-wilhelm-friedrich-a-filozofiai-tudomanyok-enciklopediajanak-alapvonalai-1-1979/?query=georg%20wilhelm%20friedrich%20hegel&pg=0&layout=s]
Az összevetésül használható német és angol kiadások a következők:
Hegel, Georg W. F. 1986. „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Erster Teil: Die Wissenschaft der Logik. Mit den mündlichen Zusätzen.” In Werke in 20 Bänden, Band 8. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Hegel, Georg W. F. 1991. The Encyclopaedia Logic. Part I of the Encyclopaedia of Philosophical Sciences with the Zusatze, translated by T. F. Geraets, W. A. Suchting, and H. S. Harris. Cambridge: Hackett.
Ajánlott irodalom:
Taylor, Charles. 1975. „Part III. Logic.” In Hegel, 223–361. Cambridge: Cambridge University Press.


