Кон овој број,
Со големо задоволство Ви го претставувам излегувањето на 69. број на
списанието Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје. Покрај радоста што го придружува секое излегување на нов број, за овој нов состав на Редакцискиот одбор ова ново издание е посебно од неколку разлози.
Прв пат од овој број на списанието му се дава меѓународна димензија со
тоа што се воведе Меѓународен уредувачки одбор кој ќе се грижи за меѓународната афирмација на списанието. Редакцискиот одбор не ја гледа оваа промена само
како интервенција со која треба да се задоволат одредени формални научни стандарди, туку како промена која навистина ќе донесе поголема меѓународна размена
на идеи и дијалог и со која содржината на списанието ќе се отвори за пошироката
научна публика. Понатаму, списанието доби своја онлајн-верзија на дигиталната
библиотека на Филозофскиот факултет преку платформата Open Journal Systems.
Се надеваме дека архивата на списанието постојано ќе расте и дека во електронска форма ќе може пошироко да станат достапни и првите научни дострели на
Филозофскиот факултет кои биле објавени во списанието.
Во овој 69. број своето место го најдоа 28 оригинални и досега необјавени
текстови од сите научни области кои се истражуваат на Филозофскиот факултет.
Низ многу интересни и научно предизвикувачки перспективи, на страниците што
следуваат се отвора богатство на идеи и пристапи кон современите прашања од
различни области на хуманистичките и општествените науки: Каков е односот на
формалната и неформалната логика во светлина на логичкиот хиломорфизам?
Какви се светиот простор и светото време во теоријата на религијата на Мирче
Елијаде? Каква е врската меѓу гревот и тишината и гревот и другоста во Кјеркегоровото учење за прародителскиот грев? Каков фактор претставува животниот ритам како стратегија за планирање во валдорфската педагогија? Каков е општествениот статус на жената во поглед на нејзиното право за јавно изјаснување во Византија? Какви либерални тенденции постоеле во македонското општество во периодот на социјалистичка Југославија? Какви форми на аспирација манифестирала Грција кон османлиска Македонија во 19 век? Какви биле етнодемографските
промени во Брегалничкиот округ во периодот од 1913–1918 година? Каква била
политичката судбина на Филип од Амфакситида? Каква била социјалната и политичката улога на лекарите во османлиска Македонија? Каква е употребата на придавката liber и нејзините изведенки во играта на зборови кај Плаут? Какви се карактеристиките на тематската анализа како метод во психолошките истражувања?
Со какви тешкотии се соочуваат децата со дислексија при учењето? Каква е улогата на професионализацијата на безбедносниот сектор во Република Македонија
во обезбедување на квалитетот на работењето? Кои се главните модели на соработка меѓу транснационалниот организиран криминал и тероризмот? Кои се практичните решенија и иницијативи донесени на 52. Минхенска безбедносна конференција за справување со безбедносните предизвици и опасности на 21 век? Колкава и каква е опасноста од влијанието на осиромашниот ураниум употребен при
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интервенцијата на Алијансата во Сојузна Република Југославија? Кои се карактеристиките на бегалско-мигрантската криза и кои се инструментите со кои ЕУ се
справува со неа? Какви се односите меѓу социјалната сигурност и општественоекономските и културните контексти? Кои се психолошките трауми кај жените
жртви на семејно насилство? Каков е квалитетот на животот кај лицата со инвалидност и без инвалидност? Каква е улогата на терапијата преку игра кај децата
со пречки во развојот? Каков е односот на родителите на деца со интелектуална
попреченост и стручните лица кои работат со нив во однос на сексуалното воспитание? Колкава е важноста од етичкото однесување на социјалните работници?
Кои се клучните концепти и проблеми на современата филозофија на умот и кои
се перспективите за развој на когнитивната наука во Република Македонија? Каква е улогата на образованоста во сферата на семејното живеење? Која е улогата и
придобивката од иселениците-повратници во Република Македонија? Со самото
читање на истражувачките проблеми со кои се соочуваат наставниците и соработниците на Филозофскиот факултет, и тоа само во овој број, веднаш може да се почувствува насобраната и интензивна интелектуална енергија со која пулсира секојдневното фунционирање на оваа високообразовна институција. Инсистирањето
на зголемување на меѓусебниот научен дијалог постојано треба да се истакнува,
но мора да се потенцира и дека Годишниот зборник веќе 69 години е можеби еден
од ретките мегдани каде што овие научни плодови континуирано се вкрстуваат.
На последните страници на списанието се сеќаваме на улогата и значењето на проф. д-р Марија Костова за развојот на педагошката наука во Република
Македонија, но и на нејзиниот придонес за афирмирањето на Филозофскиот факултет.
На крајот на овој уводник би сакала да им се заблагодарам на членовите
на актуелниот состав на Редакцискиот одбор на списанието за нивната активна и
посветена работа на оформувањето на овој број, особено на секретарката на Редакцијата Даниела Неделкова; на сите автори кои својата научна работа му ја доверија на Годишниот зборник како најсоодветен медиум за соопштување на добиените резултати од нивните истражувања; како и на рецензентите кои несебично
го дадоа своето професионално мислење со цел да се обезбеди високо ниво на
квалитет на текстовите.
Му посакувам на списанието уште поголем растеж во сите аспекти со секој нареден број, на сите читатели на редовите што следуваат – задоволство и интензивен интелектуален предизвик, а на потенцијалните автори на идниот број –
инспирација и мотив за истражување во секогаш нови и свежи научни сфери.
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