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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Отминалата година наистина се оказа, както
очаквахме, година на опасения и надежди, на
изпитания и постижения, на тревоги и предизвикателства. Пандемията не само не затихна, а
се разрази още по-мащабно, по-яростно и позастрашително. Начинът, по който обичайно
функционираха всички обществени системи, се
промени изцяло, а животът в добре познатия ни
ритъм и форма почти изчезна. Спасителните открития на фармацевтичната наука дадоха надежди, но породиха и много нови страхове. Наред
с Covid-19, поразяващ тялото, се развихриха и
всевъзможни медийни манипулации, поразяващи интелекта и психиката като не по-малко от
глобално зло. В тази необикновена година се
роди евфемизмът „новото нормално“ в опит да
се прикрие или поне омаловажи страхът от повсеместно върлуващото „ненормално“, с което ни
се препоръчва да свикваме.
Ясно е, че живеем в критична житейска ситуация, в която почти нищо вече не
е както преди и вероятно скоро няма да бъде. Става все по-очевидно, че промените ще бъдат радикални и трайни, непредсказуеми и невинаги желани. Но и както
много пъти досега, най-големите ни надежди са свързани с науката и с вярата,
че колективният човешки разум, воден от общочовешките ценности и идеали,
в крайна сметка, ще се справи с това катастрофично предизвикателство. Силно
вярваме, че ще намерим отново начин да бъдем свободни, щастливи и устремени
отвъд материалните ограничения и манипулираните светогледни нагласи в света
на истината, доброто и красотата.
Но най-важният въпрос като че ли сега е: какво да правим в този все по-объркан свят? И може би ако не най-правилният, то поне най-адекватният отговор би
бил: да продължаваме да правим това, което и досега, това, което обичаме и което
дава смисъл на съществуването ни, което ни носи удовлетворение от постигнатото в името на благородна кауза. За нас, като редакционна колегия, това означава
да продължаваме да правим всичко възможно за популяризирането на българска7
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та философска мисъл, като превърнем списанието ни в авторитетно международно издание, индексирано в най-престижните световни наукометрични бази.
Следвайки тази цел и в резултат на нашите усилия стриктно да спазваме утвърдените международни стандарти в сферата на научната публицистика, особено по отношение на разнообразието на тематиката, профила на авторите, оформянето на публикациите и най-вече на безусловното анонимно рецензиране на
постъпилите ръкописи, ние отново постигнахме значими успехи.
През изтеклата година списанието ни получи свой собствен индекс в престижната научна база Science Index и зае 85-о място от над 400 международни списания в направление „Философия“. Science Index е информационно-аналитична
надстройка на Руския индекс за научно цитиране (РИНЦ), която осигурява много
по-детайлна оценка на резултатите от и ефективността на научните изследвания,
отчитайки много по-сложни наукометрични показатели. Същевременно самата
библиографска база РИНЦ, чрез сключени споразумения с Clarivate Analytics и
Elsevier, осигурява пряк достъп до Web of Science и SCOPUS за проследяване
броя цитирания на дадена научна публикация едновременно в трите бази, което
изключително улеснява авторите при измерване величината на собствената им
международна научна разпознаваемост
През изминалата 2020 г. получихме покана за индексиране на сп. „Философия“
и от най-голямата китайска база за научна информация – CNKI Scholar (China
National Knowledge Infrastructure). В тази база се индексират научни списания,
електронни издания и други изследователски публикации от различни световноизвестни издателства, сред които SpringerNature, Elsevier, Taylor&Francis, Wiley,
IOP, ASCE, AMS и др.
Всичко това осигурява на нашите автори почти неограничени възможности за
изява в средата на световната научна общност, както и за увеличаване на собствения им изследователски авторитет.
През изтеклата година ни сполетя и едно тъжно събитие – напусна ни първооснователят на сп. „Философия“, човекът и мъдрец проф. д.ф.н. Ради Радев. Той
бе скромен и ненатрапчив във физическото си присъствие, но неимоверно внушителен със своя интелект, проницателност, доброта и посветеност на история
на философията. Отдаваме дълбок поклон и огромна признателност на Учителя!
УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Започваме една юбилейна година – 30 години от създаването на сп. „Философия“. Надяваме се да я отбележим подобаващо – с интересни текстове, повишен
читателски интерес, увеличено присъствие в световните наукометрични системи
и нараснал международен авторитет. Нека 2021 г. бъде различна – по-здрава, подобра и по-успешна, година на положителни промени!
Проф. д-р Георги Апостолов, главен редактор
Prof. Dr. Georgi Apostolov, Editor-in-Chief
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