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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÇÀ ÈÇÄÀÍÈÅÒÎ
„ДИОГЕН“ е колективен тематичен сборник за иновационни
изследвания в областта на философията, психологията, политическите
и социалните науки.
„Диоген“ е общност, в която се признава и цени изконното достойнство на всяка личност. Редакторите имат грижата – при публикуването на различни мнения – диалогът между авторите, коментаторите и читателите да се осъществява по начин, който е в съгласие
с етичните принципи на академичното общуване. Основни етични
принципи за подбор на текстовете в този контекст са:
– различията да са между позиции, не между личности;
– да се уважава експертността и споделената отдаденост на
работата;
– текстовете да са оформени като конструктивна критика, а
не по негативен начин.
Изразяването на предразсъдъци, като расизъм, сексизъм, класов подход, хомофобия, трансфобия и др., е неприемливо и няма да
бъде допускано до страниците на списанието.
Въпроси, засягащи издателската политика и процедурите на
списание Диоген, както и инструкциите за подаване на ръкописи,
могат да бъдат отправяни към редакцията на списанието на
philos@uni-vt.bg.
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Изследване и практика

INFORMATION ABOUT THE EDITION
DIOGENES is a periodical thematic collection for publications in
the field of Philosophy, Psychology, Social Sciences.
Diogenes is a community in which the inherent dignity of all persons
is acknowledged and valued. The editors will make sure that, in communicating differences of opinion, the dialogue between contributors,
commenters, and readers is conducted in a manner consonant with the
ethical principles of academic communication. The main ethic principles
for evaluation of submissions in this context are:
– differ with ideas, not with persons;
– respect the expertise and shared commitment;
– contributions must be shaped as a constructive criticism not in a
negative manner.
Expressions of prejudice, including racism, sexism, classism,
homophobia, and transphobia etc. are unacceptable and will not be allowed
in the journal.
Questions concerning Diogenes’s publication policies or guidelines
for submissions must be directed to the editorial office at philos@univt.bg.
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