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Ce este RcF
! O revistã deschisã, aflatã la mijloc între o revistã culturalã, una de actualitate ºtiinþificã ºi una studenþeascã;
! O iniþiativã realizatã în voluntariat, devotatã publicãrii oricãror texte de calitate, ce pot provoca o veritabilã dezbatere
de idei;
! O revistã dinamicã, transparentã, cu proceduri ºi reguli unice de apariþie (vezi pag. 2).

Viziune ºi valori
! Studenþii ºi persoanele pasionate de filosofie sunt capabile de a articula opinii, prezentãri documentate, într-un stil
accesibil;
! Sprijinirea tineretului înseamnã ºi sprijinirea dezbaterii de idei, a culturii deschise ºi a studiului;
! Trebuie depãºit stadiul dilematic al dezbaterii culturale în România; cititorii inteligenþi preferã textele clare,
argumentate, provocative, scrise cu umor.
Valorile revistei sunt deschiderea ºi transparenþa procesului editorial, sprijinirea culturii ºi educaþiei filosofice,
participarea tinerilor, dezbaterea, inovaþia ºi calitatea esteticã.

Istoric
Nov 2005
Este lansatã ca experiment Revista bilunarã LUNI, realizatã în întregime în voluntariat. Revista LUNI a fost prima revistã
deschisã a studenþilor în Filosofie, publicând contribuþii ale studenþilor ºi profesorilor Facultãþilor de Filosofie din toatã
þara (vezi http://revista.filos.ro)
Nov 2005-Mai 2006
Revista LUNI apare cu regularitate pentru 10 numere, înregistrând o creºtere continuã de calitate ºi cititori. LUNI publicã
în aceastã perioadã peste 160 de articole ale aprox. 50 de autori, fãrã referate sau materiale preluate
Mai 2006
În urma succesului experimentului LUNI, se ia decizia lansãrii Revistei cu Filosofie, revistã construitã pe aceleaºi
mecanisme deschise ale LUNI, dar destinatã unui public mult mai larg
Iunie 2006 Se lanseazã primul numãr al Revistei cu Filosofie
Octombrie 2006 Se va relua apariþia LUNI, fascicul studenþesc în cadrul Revistei cu Filosofie
^Coperta RcF nr. 2 (fragment) de Otilia Canavra - 25 ani,
membru UAP, expoziþie personalã TNB iulie 2006
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Structura revistei
Articolele primite de la autori sunt organizate în urmãtoarele fascicule de culori distincte, în cadrul a 32 de pagini:
! Actualitate (fascicul deschis)
Rezumate ale dezbaterilor culturale ale zilei, Dezbateri publice, Evenimente în curs de desfãºurare, ªtiri culturale ºi
studenþeºti.
! Ediþie specialã (fascicul îngrijit de redacþie)
“Mostre de filosofie analiticã” (+Interviuri cu filosofi americani), “Puterea politicã” (+interviuri cu foºtii preºedinþi ai
României), “Etica corporaþiilor” (+interviuri), “Piaþa de carte” (+interviuri).
! Studii ºi eseuri (fascicul deschis)
Opinii ºi analize provocative trimise de contributorii revistei, Actualitãþi ºtiinþifice de impact, Teorii filosofice în
dezbatere.
! Arte ºi literaturã (fascicul deschis)
Schiþe literare, Comentarii asupra literaturii ºi artelor, Evenimente artistice.
! Dosare (fascicul de pagini tematice realizate de câte un grup de contributori)
Printre temele ce alterneazã ca Dosar sunt: “Filosofie analiticã”, “Teatru, film ºi filosofie”, “Ciberneticã ºi filosofie”,
“Fotbal - raþionamente Germania 2006”, “Eticã aplicatã”, “Festivalurile verii 2006” ºamd.
^Coperta RcF nr. 1, Porþile Paradisului, L. Ghiberti (sec 16)

Rubrici constante
Reþele -

lanþuri de site-uri, instituþii
neaºteptate în spaþiul virtual

Ce se mai întâmplã în filosofie
ºtiri de interes general privind dezbaterile
internaþionale curente în filosofie, religie, arte

Ce nu publicãm
! În general sunt respinse referatele, materialele plictisitoare, textele foarte lungi, textele ce încalcã sau îndeamnã la
încãlcarea legilor în vigoare, textele dogmatice sau neargumentate, textele deja publicate;
! Toate materialele propuse spre publicare pot fi dezbãtute pe lista de discuþii deschisã http://liste.rfil.ro.

Portret de idei -

prezentare accesibilã
a câte unui filosof contemporan

Ce e de fãcut? - topul evenimentelor
culturale în perioada urmãtoare
Precenzii - despre texte ºi idei filosofice
nepublicate dar care ar fi putut schimba lumea
Ciberneticã ºi filosofie -

Dosar
dedicat inteligenþei artificiale, modele de
învãþare computerizatã ºamd

Cartea dupã noptierã - Prezentare
2 cãrþi pe aceeaºi temã: una foarte proastã, una
foarte bunã
ºi altele

Concepþia graficã
! Revista cu Filosofie publicã textele în condiþii estetice atractive, incluzând pozele autorilor, imagini din domeniul
public relevante ºi un layout atractiv. (32 pagini, policromie, DCL);
! Pachetul grafic al unui numãr se bazeazã pe operele câte unui artist, în alternare clasici / contemporani. Prima serie de
artiºti sunt: Lorenzo Ghiberti (sculpturã sec 16), Otilia Canavra (fotogravurã, membru UAP, expoziþie personalã TNB iulie
2006), Edward Coley Burne-Jones (picturã, sec 19), Alina Aldea (sculpturã, membru UAP, licenþiat 2005).
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Distribuþie ºi marketing
Dan Puric,
actor ºi regizor

! RcF se adreseazã publicului cultural ºi studenþesc de 18 - 50 de ani, peste 70% dintre cititori având între 20 ºi 30 de ani
! RcF este distribuitã gratuit în Facultãþile de Filosofie din Bucureºti, Cluj - Napoca ºi Iaºi
! RcF este distribuitã gratuit în 10 librãrii din Bucureºti, Braºov, Cluj - Napoca, Constanþa, Iaºi, Oradea ºi Timiºoara
! RcF este distribuitã gratuit instituþiilor ºi grupurilor de cititori care îºi exprimã dorinþa printr-un mail la
distributie@rfil.ro, dupã un proces de verificare
Frecvenþã: 24 de pagini bilunar (în perioada octombrie-iunie), 32 de pagini lunar (în perioada iunie-septembrie)
Tiraj actual: 1500 de exemplare
Revista este disponibilã în întregime online la www.rfil.ro
Numãr estimat de cititori: 4000 / ediþie

Sebastian Grama,
profesor în Facultatea
de Filosofie Bucureºti

Date legale

Kit Fine,
filosof american

! ISSN-ul ºi responsabilitatea editorialã aparþin FILOS, Asociaþia Studenþeascã pentru Filosofie ºi Societate
! Deciziile editoriale se iau prin ºedinþe deschise, în urma discuþiilor de pe lista de discuþie a revistei (http://liste.rfil.ro)
! Responsabilitatea legalã ºi drepturile de autor se pãstreazã cu fiecare autor în parte

Alexander Baumgarten,
filosof, traducãtor ºi eseist
Valentin Mureºan,
preºedintele Centrului de
Cercetare în Eticã Aplicatã

Ion Iliescu,
preºedinte (1990-1996,
2000-2004)
Emil Constantinescu,
preºedinte (1996-2000)

^ Personalitãþi intervievate în RcF sau în LUNI

Despre FILOS
Asociaþia Studenþeascã pentru Filosofie ºi Societate FILOS s-a format în aprilie 2004 pentru a promova învãþãmântul
cultural dinamic, a organiza dezbateri, conferinþe ºi schimburi de experienþã între studenþi ºi profesori de Filosofie. În
cei 2 ani de activitate, FILOS a realizat peste 30 de proiecte cu beneficiari diferiþi dintre care: seria de conferinþe
“Diplomaþie ºi filosofie” (având ca invitaþi E.S. Ambasadorii Franþei, respectiv Marii Britanii - iunie 2004, iunie 2005),
ªcoala de varã “Transformarea ideilor în realitate” (iulie 2004), Schimburile complexe de studenþi în Filosofie din
Bucureºti, Iaºi ºi Cluj Napoca “O filosofie, douã perspective” (aprilie & decembrie 2005)
Sediu: Splaiul Independenþei 204, Sector 6, Bucureºti
CUI: 16921540
Cont deschis la: BRD-Sucursala Academiei
IBAN: RO53BRDE410SV42534224100
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Buget ºi condiþii de apariþie
Revista cu Filosofie este realizatã în voluntariat de o redacþie deschisã oricui doreºte sã contribuie la realizarea acestui
proiect. Costurile necesare de apariþie sunt:
Costuri tipografie
Costuri poºtale
Secretariat ºi biroticã
Fond rezervã
TOTAL

1500 exemplare X 32 pagini, full-color
expediere 30 pachete
1 secretarã, costuri de birou

730 Euro
30 Euro
100 Euro
100 Euro
960 Euro / numãr

Parteneri
! Librãriile Humanitas (distribuþie ºi transport);
! Librãriile Cãrtureºti (distribuþie ºi transport);
! Universitatea din Bucureºti (sediul de funcþionare);

Condiþii de parteneriat
Dacã doriþi sã sprijiniþi financiar apariþia Revistei cu Filosofie:
! Sprijiniþi o iniþiativã unicat în România, de vizibilitate culturalã ºi studenþeascã ridicatã;
! Puteþi contribui la realizarea Ediþiilor speciale viitoare (Etica corporaþiilor, Piaþa de carte ºamd);
! Puteþi publica Advertoriale de interes pentru cititorii RcF.
Spaþiile editoriale sunt:

AD A4 ultima pagina + banner site + menþionare în pag. 2 ca partener oficial - aprox 860 Euro
AD A4 ultima pagina - aprox 550 Euro
AD A4 interior (maxim 3/numãr) - aprox 350 Euro
^Coperta 4 RcF nr. 1, Porþile Paradisului, L. Ghiberti (sec 16)

Angajament
Suntem conºtienþi cã aceastã iniþiativã generoasã ce îºi
propune impunerea pe piaþa editorialã româneascã se aflã
încã la început. Suntem de aceea recunoscãtori pentru
eventualele sugestii sau sfaturi pe care ni le puteþi
acorda, toate condiþiile prezentate putând fi negociate.
Vã stãm la dispoziþie pentru detalii suplimentare.

Date de contact
E-mail: marketing@rfil.ro
Telefon: 0788 500072
Persoanã de contact: Marian Cãlborean, coordonator de proiect FILOS

