Profesor Peter Simons
Peter Simons studiował matematykę i filozofię w University of Manchester, gdzie pracował pod
kierunkiem Wolfe Maysa. Tam też był współzałożycielem, wraz z Kevinem Mulliganem i Barrym
Smithem, Seminarium Filozofii Austro-Niemieckiej (1975–85). Po krótkim epizodzie pracy jako
bibliotekarz, został wykładowcą filozofii w Bolton Institute of Technology (obecnie the
University of Bolton). Wtedy też przeprowadził się do Austrii i rozpoczął pracę, jako
wykładowca, w Uniwersytecie w Salzburgu. Pracował tam w latach 1980-1995, uzyskując stopień
doktora habilitowanego w roku 1986 i obywatelstwo austriackie w 1988. Wizyty w University of
California, Irvine oraz the University of Texas w Austin były przeplatane nauczaniem
w Neuchâtel, Genewie, Fribourgu, Bernie i Innsbrucku. Od 1995 do 2009 był Profesorem
Filozofii w the University of Leeds, a w latach 1989-2001 pracował jako konsultant
w przedsiębiorstwie oprogramowań Ontek Corporation.
W 2004 został wybrany na Członka Akademii Brytyjskiej, a w 2006 został Członkiem
Academia Europaea.
Od 2009 kieruje Katedrą Filozofii Moralnej (1837) w Trinity College w Dublinie, gdzie
pełni również funkcje Dyrektora Wydziału.
Jest żonaty i ma dwoje dzieci; jego zainteresowania pozazawodowe obejmują wędrówki
piesze, narciarstwo, śpiew chóralny (obecnie w RTÉ Philharmonic) oraz czytanie przeraźliwie
opasłych i ciężkich książek historycznych.
Peter Simons specjalizuje się w:
•

Metafizyce i Ontologii:
• Czystej (systematyzacja, kategorie, nominalizm, tropy, naturalizm, wyłanianie,
ilości,…),
• Stosowanej, w różnych dyscyplinach (projektowanie bazy danych, inżynieria
produkcyjna, projektowanie przedsiębiorstw, geografia fizyczna, muzyka,…),

•

Filozofia Języka i Logiki (‘truthmakers’ („uprawdziwiacze, urabiacze prawdy”, czynniki
sprawiające, że nośnik prawdy jest prawdziwy), semantyka nominalistyczna, logika
terminów, logika Leśniewskiego, gramatyka kategorialna),

•

Filozofia Matematyki (abstrakcja, strukturalizm, liczby, zbiory, wektory, algebra
geometryczna),

•

Historia Filozofii Analitycznej (Bolzano, Frege, Whitehead, Russell, Wittgenstein),

•

Historia Filozofii i Logiki w Europie Środkowej (Bolzano, Brentano, Frege, Meinong,
Husserl, Twardowski, Łukasiewicz, Leśniewski, Tarski).
Peter Simons interesuje się również polską logiką i filozofią. Napisał w szczególności dwa

niespecjalistyczne eseje o szkole lwowsko - warszawskiej oraz wspomnienia o polskim filozofie
J.M.Bocheńskim.

Wybrane książki Petera Simonsa:

Więcej informacji o osobie Petera Simonsa:
http://sites.google.com/site/petermsimons/home
http://tcd.academia.edu/PeterSimons

