
ИНФОРМАЦИИ ЗА АВТОРИТЕ

ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА објавува филозофски релевантни текстови од 
најширок вид. Според тоа, во списанието можат да бидат поместени статии 
и преводи од целиот спектар на филозофските дисциплини, како што се 
историјата на филозофијата, метафизиката, епистемологијата и логиката, 
етиката, антропологијата, филозофијата на политиката и правото, естети-
ката или филозофијата на уметноста, филозофијата на митологијата, мето-
диката на наставата по филозофија...

Статиите се објавуваат на македонски јазик. Тие треба да содржат име и 
презиме на авторот, наслов на текстот, информации за академскиот статус 
и институцијата во која работат (контакт информации), кратко резиме на 
текстот на еден од светските јазици (200-300 зборови), кое треба да ги има 
следните компоненти: име и презиме на авторот и наслов на текстот.

Текстовите треба да бидат испратени во македонска поддршка. Цити-
рањето е според преференцијата на авторите – единствено е неопходно це-
лосно и доследно да се спроведува избраниот модел.  

Текстовите се испраќаат преку електронска пошта, како прикачени доку-
менти во MS Word на адресата на списанието: 

filozofskatribina@outlook.com
 
Ракописите за следниот број треба да пристигнат најдоцна до 15 март 2016 

година.

 ▶ Темат за наредниот број (пролет 2016): 
  „Филозофија и политика“
(Тука ќе бидат поместени дел од текстовите од годинашниов Симпозиум 
во рамките на Светскиот ден на филозофијата, но и текстови кои ќе прис-
тигнат од други автори на истата тема.)

 ▶ Темат за понаредниот број (есен 2016): 
  „Филозофија и филм“



Статиите и прилозите во списанието се подредени во Рубрики. Овде 
приложуваме листа на оние кои ги предвидуваме, како и мало објаснување 
за секоја од нив: 

 ■ Авторски текстови – ќе содржи досега необјавени статии на домашни 
или странски автори. 

 ■ Темат – тука ќе бидат поместени авторски текстови по најавена тема. 
Со една мала напомена: постоењето на темат во никој случај не го ис-
клучува објавувањето на други „вон-тематски“ авторски статии.  

 ■ Преводи – не треба посебно прецизирање, освен назнаката за нашата 
интенција во секое издание на Филозофска трибина да има по еден 
ваков прилог. 

 ■ Студентски форум – филозофски текстови од студентите. Во секој по-
себен број би сакале да објавуваме по две вакви статии.

 ■ Средношколски форум – слично на претходната рубрика, но со еден 
предвиден текст. Оваа рубрика претставува еден вид акција за попу-
ларизирање на филозофијата кај младата популација и своевиден наш 
поттик, охрабрување и олеснување на нивните „први чекори“. 

 ■ Резимеа – простор во кој, според желбата на авторите, би ги објавувале 
апстрактите (резимеата) на магистерските и докторските трудови. 

 ■ Прикази – или пошироки осврти кон понови изданија од домашни или 
странски автори (преведени на македонски јазик, но и такви кои не 
се, но поради нивните идеи, значајност или влијание заслужуваат да 
бидат претставени на пошироката културна јавност). 

 ■ Филозофска терминологија – текстови, прилози, екстракти од речници 
или лексикони, поголеми или помали осврти во кои ќе се проблемати-
зираат и нудат решенија за конкретни проблеми поврзани со македон-
ската филозофска терминологија. 

 ■ Филозофски живот – осврти (или кратки информации) за настани, ма-
нифестации, конгреси, активности, промоции или појава на нови кни-
ги итн..., со кои ќе биде отсликувана широката лепеза на филозофски 
релевантни случувања.

Авторите ги задржуваат авторските права на своите текстови.


