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Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa Instytut do współpracy z redakcją magazynu „Filo-
zofuj!” przy organizacji praktyk studenckich.

„Filozofuj!” to ilustrowany dwumiesięcznik popularyzujący fi lozofi ę, skierowany głównie 
do uczniów szkół średnich oraz wszystkich innych inteligentnych i ciekawych świata ludzi.

Pismo ma dwie wersje: elektroniczną, udostępnioną nieodpłatnie online, oraz – na ży-
czenie czytelników – wersję papierową, która jest dystrybuowana m.in. w sieci salonów 
Empiku w całej Polsce oraz księgarniach i księgarnio-kawiarniach. Wiele szkół w całej Pol-
sce prenumeruje nasz magazyn. Pojawił się on ostatnio również w ofercie prenumeraty 
innego wielkiego dystrybutora krajowego – Kolportera sp. z o.o.

Oprócz tego prowadzimy aktualizowany codziennie serwis fi lozofi czny, w którym zamiesz-
czamy ciekawe i przystępnie napisane materiały fi lozofi czne (m.in. aktualności z kraju i ze 
świata, kalendarium fi lozofi czne, eseje, recenzje i omówienia, relacje i reportaże), a także 
tworzymy zakładkę o studiach fi lozofi cznych w Polsce.

Organizujemy też cykliczne spotkania Klubu „Filozofuj!”, które odbywają się w kawiarniach 
wielu miast w Polsce (Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Wrocławiu 
– kolejne miasta podejmują z nami współpracę) i cieszą się dużą, coraz większą popular-
nością, także wśród młodzieży szkolnej. Zawsze też towarzyszy im promocja medialna 
w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

Jesteśmy obecni również w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku, gdzie pu-
blikujemy ciekawe artykuły poruszające zagadnienia fi lozofi czne, rozpowszechniamy in-
formacje na temat organizowanych przez nas wydarzeń, a także pobudzamy do myślenia 
poprzez grafi kę, zdjęcia i memy. 

Krótko mówiąc, tworzymy chyba największą społeczność fi lozofi czną w Polsce, liczącą 
przeszło 10 tysięcy czytelników i sympatyków.

„Filozofuj!” współtworzą głównie młodzi pasjonaci fi lozofi i, w tym wykładowcy polskich 
uczelni. Większość współpracowników działa na zasadzie wolontariatu. W związku z po-
większającą się ilością zadań w czasopiśmie chcielibyśmy stworzyć możliwość odbywania 
praktyk studenckich, które organizowalibyśmy z Państwa Instytutem.

W ramach praktyk studenci będą wykonywać między innymi:
 • korekty tekstów popularnofi lozofi cznych,
 • pisanie relacji i reportaży z różnych wydarzeń związanych z fi lozofi ą,
 • opracowywanie newsów fi lozofi cznych z kraju i zagranicy,



 • opracowywanie ogłoszeń i tekstów informacyjnych,
 • zbieranie i opracowanie anegdot i żartów fi lozofi cznych,
 • tworzenie grafi k ilustrujących teksty,
 • projektowanie wizualne strony internetowej,
 • tworzenie tematycznych atrakcyjnych wizualnie i bogatych treściowo grafi k (np. 
memów),
 • ilustrowanie, tworzenie komiksów,
 • tworzenie audycji radiowych o fi lozofi i,
 • tworzenie fi lmów popularnofi lozofi cznych,
 • opracowywanie merytoryczne tekstów popularnofi lozofi cznych,
 • opracowywanie defi nicji wyjaśniających trudniejsze terminy fi lozofi czne,
 • opracowywanie kalendarium wydarzeń fi lozofi cznych,
 • organizowanie debat fi lozofi cznych,
 • pomoc przy marketingu popularnonaukowym.

Ponadto studenci zdobędą doświadczenie pracy w dużym, ogólnopolskim zespole przy 
wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji i  zarządzania. Rozwiną również tzw. 
umiejętności miękkie (m.in. umiejętność pracy w grupie i kooperacji, zdolności interper-
sonalne i komunikacyjne, asertywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją 
czasu), bardzo istotne w dzisiejszym społeczeństwie.

Gwarantujemy uczestnictwo w zgranym zespole ludzi z pasją, życzliwych, pomocnych 
i kompetentnych, tworzących atmosferę sprzyjającą integracji w grupie i – przy zaanga-
żowaniu praktykanta – szybkie postępy w nabywaniu przez niego umiejętności wymaga-
nych w pracy redakcyjnej.
 
Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej oferty, która z jednej strony pozwoli się roz-
winąć młodym ludziom, na czym nam i Państwu z pewnością zależy, a z drugiej będzie 
też formą promocji Państwa instytutu, gdyż wszelkie prace twórcze osób zaangażowa-
nych są opatrywane informacją afi liacyjną. Ponadto studenci odbywający praktyki byliby 
cennymi informatorami o wydarzeniach, które odbywają się w Państwa Instytucie, dzięki 
czemu informacje te byłby szybko i skutecznie upowszechniane.

Jeśli są Państwo zainteresowani taką współpracą, prosimy o kontakt mailowy lub tele-
foniczny. 
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