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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

Уважаеми читатели,
За нас е изключително удоволствие, но и висока отговорност да се гри

жим за изданията, тематиката и редакционната политика на сп. „Философс
ки алтернативи“ през периода 2022-2026 г. Списанието отдавна се е утвър
дило като форум, в който се представят нови философски идеи, водят се 
дискусии по непреходни и актуални теми от всички области на философия
та, публикуват се статии от български и чуждестранни учени, които имат 
широк отзвук не само сред специалистите, а и сред огромна част от научна
та общественост и четящата аудитория. В това отношение трябва да благо
дарим на всички колеги преди нас, специално на предходния главен редак
тор (2014-2021 г.) проф. дфн Мартин Табаков, които със своята работа и 
философска проникновеност утвърдиха списанието като академична медия 
с най-високи стандарти на подбор на автори и проблематика, графично 
оформление, откритост и репутация. Работата по отношение на поддържане 
на безспорния престиж на списанието и неговото научно равнище ще про
дължи и занапред да бъде наша обща отговорност.

Усилията на редакционната колегия в предстоящия период ще бъдат 
посветени както на развитие на традиционните за списанието теми, диску
сии, анализи, така и в посока към разширяване на изследователския му и 
научен хоризонт. Действията ни ще бъдат насочени към затвърждаване на 
репутацията на изданието във всички области, свързани с философската 
рефлексивност -  науката, обществото, образованието, морала, изкуството, 
политиката, медиите и обществената комуникация. Надяваме се това да 
увеличи в значителна степен приносът, който списанието има не само за 
развитието на науката у нас, но и изобщо за следата, която то оставя в бъл
гарската култура. Ще се стараем да работим все така в дух на академично 
сътрудничество, споделяне на идеи и открита дискусия. Особен акцент в 
нашата дейност ще е тематичното обогатяване на изданията, съобразяване
то със световните тенденции в развитието на философското знание, прив
личането както на все повече утвърдени автори, така и на млади учени, из
кушени от философски поглед към света, готови да споделят свои ориги
нални разсъждения на нашите страници.

Уважаеми читатели, академичната приемственост и стремежът да ви за
познаваме с най-важните проблеми на съвременната философия ще са во
дещи в работата на новата редколегия на сп. „Философски алтернативи“. 
Ние разполагаме с енергията и желанието за това и аз ви уверявам, че всеки 
един от нас ще се труди с пълна отдаденост за реализацията на това начинание.

На добър час!
Проф. д-р Николай Михайлов и 

редакционната колегия на сп. „Философски алтернативи“



8 Words by the new Editor-in-Chief Prof. Nikolay Mihaylov

Dear Readers,

It is a great pleasure for us, but also a great responsibility to take care of the 
publications, topics and editorial policy of the Philosophical Alternatives Journal 
in the 2022-2026 period. The journal has long established itself as a forum for 
presenting new philosophical ideas. On its pages, discussions on current and im
portant topics in all fields of philosophy are held, various articles by Bulgarian 
and foreign scholars are published, which have a wide response not only among 
specialists but also among a large part of the scientific community and the read- 
ing public. In this regard, we must thank all colleagues who preceded us, espe- 
cially the previous Editor-in-Chief (2014-2021) Prof. Martin Tabakov, d Sc., 
who with his work and philosophical insight established Philosophical Alterna
tives as an academic medium with the highest standards for selection of authors 
and issues, excellent graphic design, openness and high reputation. To work hard 
on maintaining the undisputed prestige of the journal and its scientific level, will 
continue to be our shared responsibility.

The efforts of the Editorial Board for the forthcoming period are dedicated to 
the development of the traditional topics for the journal, discussions, analyses, as 
well as to the expansion of its research and scientific horizon. Our actions will be 
aimed at strengthening the reputation of the publication in all areas related to 
philosophical reflexivity -  science, culture, society, education, morality, art, reli
gion, politics, media and public communication. We hope this will significantly 
increase the contribution that our journal has not only to the development of sci
ence in our country, but also in general to the trace it leaves in Bulgarian culture. 
We will always try to work in the spirit of academic cooperation, sharing ideas 
and open discussion. Particular emphasis in our work will be the thematic en- 
richment of publications, compliance with global trends in the development of 
philosophical knowledge, attracting more and more established authors and 
young scientists tempted by a philosophical view of the world, ready to share 
their original thoughts.

Dear Readers, the academic continuity and the desire to acquaint you with the 
most important problems of contemporary philosophy will be leading in the work 
of the new Editorial Board of Philosophical Alternatives. We have the energy 
and desire to do so, and I assure you that each of us will work with full dedica- 
tion to the realization of this endeavour.

Sincerely,
On behalf of the editorial board of the Philosophical Alternatives journal

Prof. Dr. Nikolay Mihaylov, Editor-in-Chief


