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De Stanford Encyclopedia of Philosophy heeft
wereldwijd aan gebruikers een oproep laten uitgaan om
een vrijwillige ﬁnanciële bijdrage. Het is een via internet
vrij toegankelijk en hoogwaardig naslagwerk, dat steunt
op vrijwillige bijdragen van auteurs en anderen. De
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Dynamisch concept
SEP is opgezet volgens een concept dat een open en ﬂexibele
werkwijze garandeert. Dit concept wordt aangeduid als een
dynamisch naslagwerk, dynamic
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• Het centrale webadres van de Stanford Encyclopedia of
Philosophy: plato.stanford.edu/
• Het adres van de server bij de Universiteit van Amsterdam:
www.science.uva.nl/~seop/contents.html

