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Уважаеми читатели,

Преди да ви представя първия брой на списание 
„Философия“ за тази нова година, бих искал да ре-
зюмирам отминалата в едно кратко оценъчно съж-
дение – годината беше благодатна. Списанието ни 
се превърна в силно притегателен център за една 
интелектуално пулсираща и многобройна общност 
от пишещи изследователи и любознателни читате-
ли. То създаде благотворна среда за протичането 
на един многопластов дискурс с разнообразна те-
матика и провокативна насоченост. С това нашите 
намерения и очаквания са напълно удовлетворени, 
предпоставяйки условието, че усилията ни трябва 
да бъдат отправени към провокиране и стимулира-
не на размисъл, постигане на собствена концепту-
ална яснота, споделяне на лични оригинални търсения, въвличане в откровен 
разговор за дълбинните основания на очевидното. Автори и читатели от раз-
нообразни възрасти и културни контексти бяха изкушени от тази пленителна 
игра на ума дотолкова, че ни изпратиха нетърпеливо своите текстове и мнения 
в желанието си да се включат в нея. Нашите бдителни, но и добронамерени 
критици отново ни помогнаха да постигнем по-високо качество и прецизност 
в работата си и в крайна сметка да се приближим още повече до една от на-
шите основни цели – включването на списание „Философия“ в световните 
системи за рефериране и индексиране. 

С богатството на това свое минало ние отправяме взор и надежда към бъ-
дещето и с нетърпение очакваме срещите си с нови и непознати автори, с 
творчески подходи и автентични идеи, с необикновени, но солидно обоснова-
ни гледни точки и позиции, с прозрения, оказващи мощен проясняващ и осво-
бождаващ ефект върху нашата духовност. Защото отиването отвъд границите 
на познатото и тривиалното, любознателното пребиваване в неизвестното, 
безпристрастното съзерцаване на истината, но и страстното є въплъщаване в 
живота, е най-естественият и интимен дом на нашата любима „Философия“. 

Живеем в тревожно и трудно за разбиране време, изпълнено с глобални 
конфликти, кървави противоборства и шеметно преобразяване на познатата 
ни и доскоро възприемана като радикално неизменчива действителност. Пред 
очите ни ирационалното брутално вилнее в най-грозните си форми, а разумът 
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не просто не може да го овладее, а сякаш е и неспособен да го проумее. То 
като че ли все повече спуска гъста сянка върху бляскавия технологичен на-
предък и безцеремонно го използва за антихуманните си цели. Рационалното 
у човека, чийто най-съвършен и светъл израз е философията, се нуждае от 
пробуждане. Затова, скъпи наши читатели и потенциални автори, ви призова-
ваме да насочите безкомпромисната си разсъдъчност не само към мъдростта 
на отминалите времена, застинала в наличността на книжните творения, но 
и към живите ирационални феномени на нашата съвременност. Защото те ни 
представят текст, своеобразен singnumtemporis*, който е съдбовно належащо 
да прочетем и проумеем. Това би ни помогнало да изградим една по-адекват-
на и по-пълноценна представа за човешкото битие, както и да сътворим една 
по-хуманна и по-възвишена идея за човешкото бъдеще. 

Доц. д-р Георги Апостолов
Главен редактор

*Signumtemporis – Знамение на времето (Евангелие от Матея)


