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Časť 1: Sekcia: Interdisciplinárne presahy vo filozofii I.
Ako prvá v tejto sekcii  vystúpila s témou na hranici pschopatológie a filozofie pod názvom Problém konceptualizácie pojmov depresia a melanchólia Katarína Vydrová. Nakoľko sú tieto pojmy príbuzné? – kladie autorka otázku s apelom na nutnosť filozofického podloženia týchto problémov. Michal Lipták zaujal nie len pútavou vizuálnou prezentáciou k svojej téme Avantgardné umenie 20. storočia a súčasná filozofia, ale predovšetkým jej obsahovou stránkou: Dištinkciu medzi pojmami „umelecký objekt“ a „estetický objekt“ predostrel predovšetkým na fenomenologickom základe. Anti-fenomenologický postoj v následnej diskusii a hneď na to aj vo svojom príspevku Umenie ako produkt interpretácie zaujal jeho kolega z Trnavskej univerzity Michal Žgrada. Zo svojho postmoderného stanoviska sa pokúsil poukázať na to, že (umelecký) objekt sám o sebe nič nesymbolizuje a svoju funkciu umenia nadobúda až interpretáciou, ktorá môže byť variovaná. 
Po prestávke sa ako prvý predstavil Stanislav Ďurek, opäť s témou umenia. V prednáške Wolfgang Welsch - Estetické myslenie hľadal odpovede na otázky: „Čo je to estetické myslenie?“, „Ako sa v súčasných podmienkach konzumnej spoločnosti vzťahuje na realitu a jej chápanie?“, či „Na čo je vlastne dobré estetické myslenie?“ Už tradičné české zastúpenie na konferencii Mladá filozofia reprezentovala Marie Benediktová Větrovcová s príspevkom z oblasti matematiky Filosofické aspekty Gaussovy diferenciální geometrie. Styčné body s filozofiou nachádza predovšetkým v Kantovej Kritike čistého rozumu a tak pristupuje ku Gaussovmu prístupu z dejinno-filozofického hľadiska. 
Nemenej zaujímavou témou sa v stredajší podvečer stala Idea objektivity ako kľúč k problému demarkácie, ktorou sa zaoberal Lukáš Chlebničan. Načrel do hlavných problémov epistemológie, akými sú pojmy „pravdivého“ a  „objektívneho“ poznania, a to predovšetkým z pohľadu myšlienok R. Rortyho a D. Davidsona. Cieľom bolo riešenie problému demarkácie – čo je a čo nie je „vedecké poznanie“? Ako posledný v tejto sekcii v stredu vystúpil Norbert Mikláš a predstavil Externalistické a internalistické prístupy ku skúmaniu filozofického štýlu. Základnou je myšlienka, že na otázku „čo je literatúra?“, respektíve „čo je filozofia?“ nemožno odpovedať len formálnymi štylistickými črtami. Naopak, práve externé faktory v podobe rôznych inštitúcii sú smerodajné.

Plenárne prednášky II.
Na druhý deň sme okrem českých kolegov privítali ešte troch zahraničných doktorandov. Ako prvý vystúpil Gregor Sühs z Viedenskej univerzity s príspevkom The Heritage of Colonial Philosophy of Law in „El Nuevo Constitucionalismo“ in Latin America. Predmetom skúmania je „nová ústava“, ktorá vznikla zároveň s novou ústavou Kolumbie roku 1991 a ktorá predstavuje nesmierne bohatstvo myšlienok predovšetkým z oblasti filozofie práva. Na inú nôtu zahral Ivan Šimko (rovnako z Viedenskej univerzity) s prednáškou Sources of Ideas. Na základe fenoménu etnocentrizmu sa pokúsil poukázať na niektoré všeobecne akceptované tézy na poli interkultúrnej filozofie a spochybniť ich. Ako posledný vystúpil Péter Hartl z Budapeštianskej univerzity technológie a ekonómie s príspevkom Knowing our own concepts: the role of intuitions in philosophy. Čo je intuícia? Akú rolu hrá vo filozofii? Aj na tieto otázky hľadal autor odpovede, pričom vychádzal z dvoch základných stanovísk – racionalistického a naturalistického.

