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Философия
Editorial
Към читателя

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Можем да определим и отминалата 2019 г.
като изключително успешна в намеренията ни
да превърнем списание „Философия“ в авторитетно международно издание. Присъствието му в едни от най-престижните световни
информационни бази го направи популярно и
привлекателно за автори от целия свят. В редакцията ни продължиха да се получават ръкописи от близки и далечни страни. Така през
последните години тематичното съдържание
на списанието постоянно се разнообразяваше, а географският му обхват постепенно се
разширяваше, приобщавайки към България
страни като Испания, Франция, Финландия,
Косово, Канада, САЩ, Мексико, Русия, Виетнам, Казахстан, Турция, Грузия и Нигерия.
Това е съвсем естествен процес на развитие,
който закономерно откликва на динамиката на
съвременния свят с неговата усилваща се интеграция, но и с появата на изненадващи събития, внезапни обрати, неочаквани предизвикателства и плашещи изпитания.
В недалечното минало всичко случващо се извън страната ни сякаш принадлежеше на друга, съвсем различна от нашата и до голяма степен недостъпна за нас реалност. С промените отпреди 30 години ние започнахме, макар и
плахо в началото, да общуваме с този многолик и чудноват свят, а след 2007 г.
свободно да прекосяваме границите му не само за да разглеждаме и преживяваме присъщата му различност, но и да участваме в неговото обновяване
и оцялостяване, обозначавано популярно като „глобализация“. Оказа се, че
той е съставен от много и специфични светове, които настойчиво търсят сът
рудничество и единодействие или отчаяно воюват за своята самобитност, сътворявайки по този начин една невъобразимо сложна за възприемане и още
по-трудна за ориентиране съвременност. Нещо повече, това многообразие от
светове нахлу мощно в нашата родна действителност и я промени неузнаваемо, поставяйки много хора в състояние не толкова на очарование, колкото
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на опасения, често разрастващи се до един своеобразен horror novi („ужас от
новото“, лат.) и водещи до различни форми на житейска дезориентация.
Животът, в своя абсолютен смисъл, следва своя собствена логика, често
противна на нашите очаквания и теории. Неочаквани събития с колосални
мащаби и интензитет, водещи до непредсказуеми последици, изпитват днес
нашите човешки възможности. Липсата на знания и опит за справяне с неочаквано появилото се неизвестно, като например COVID-19 и неговото внезапно пандемично разпространение, засягат самите основи на съществуването. Затова мнозинството хора на планетата отправят сега умоляващо очи
към науката с напрегнато очакване и силна надежда за спасителни открития.
Човекът спешно се нуждае от нови лекарства и медицинско обгрижване, от
иновативни методи, технологии и мерки за сигурност, от ефективни политики и механизми за справяне с критичните ситуации, които все по-често го
връхлитат. Но съвременният човек се нуждае и от нови ментални нагласи и
модели на поведение, от променени разбирания за отговорността към себе си
и другите, от нови духовни ориентири и споделено разбиране за общочовешките ценности, от нови форми на адаптация към неустановеното състояние
на глобализиращия се свят. В такава ситуация ролята на образованието и възпитанието става още по-важна, а откритията на социалните и хуманитарните
науки – още по-необходими и наложителни.
Годината, която започваме, ще бъде година на опасения и надежди, на изпитания и постижения, на тревоги и предизвикателства, с които човешкият
интелект трябва да се справи. Но независимо от обстоятелствата, скъпи автори и читатели на списание „Философия“, нашето верую отново ще бъдат
истината, доброто и красотата, а нашата лаборатория – светът. И нека си пожелаем това да бъде годината на побеждаващото и просветляващото знание!
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