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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, 

Измина още една година, през която заедно 
търсихме отговорите на сложни философски 
въпроси, съпреживявахме съмненията и тре-
петите на нашите нови и на познати автори, 
споделяхме техните умозаключения или опо-
нирахме на изводите им и така взаимно обо-
гатявахме знанията си. Увеличеният тираж и 
разнообразната тематика на публикуваните 
текстове повишиха значително интереса към 
списанието, което е видно и от удвоения брой 
абонати. През изтеклата година постигнахме и 
нещо изключително важно – списание ФИЛО-
СОФИЯ бе прието в две престижни междуна-
родни бази данни – Европейския референтен 
индекс за хуманитарни и социални науки ERIH 
PLUS и американската информационна банка 
EBSCO. Така една от нашите основни цели – 
да включим списанието ни в международно 
признатите системи за рефериране и индекси-
ране – започна практически да се осъществява. 

Макар и абстрактна дисциплина, изучаваща фундаменталните и непреход-
ни битийни принципи, философията винаги е откликвала загрижено и задъл-
бочено и на актуалните екзистенциални тревоги. Тяхното изобилие в настоя-
щето създава особена духовна атмосфера, която силно и спешно се нуждае от 
философско осмисляне, включително и на страниците на нашето списание. С 
това и желанието ни да ги превърнем в предмет на дискусия, тук е изключи-
телно голямо. 

От потока събития, на които станахме свидетели през 2015 г., можем да от-
делим две много сериозни явления, към които искаме да привлечем внимани-
ето на нашите читатели и на бъдещите автори. Първото е свързано с тенден-
циите за ограничаване на философското образование в средните и висшите 
училища, което противоречи както на идеята за образованието изобщо, така 
и на особените духовни и интелектуални потребности на съвременността. 
Второто се отнася до експоненциално нарастващия брой прояви на насилие, 
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нетолерантност и конфронтация във все повече сфери на обществения живот 
и между все повече страни от региона. Духът на времето поставя въпроси, 
чиито отговори трябва да бъдат намерени от философията на науката и фило-
софията на образованието, от социалната философия и социалната психоло-
гия, от философията на морала и философията на религията, от всички онези 
дялове на хуманитаристиката и обществознанието, които винаги са били част 
от сътворяването на духа на бъдещето. 

Всичко това ни кара да очакваме отново и с нетърпение срещите си с вас, 
нашите скъпи читатели! 
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