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НАДМИНУВАЊЕ НА СЕВЕРНО-ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА: 

СОЦИЈАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ГЛОБАЛНИОТ ИСТОК И ГЛОБАЛНИОТ ЈУГ 

 

Голем дел од она што поминува за теорија, како и емпириско проучување на 
социјалната политика е доминирано, дефинирано и обликувано од истражувањата од и 
за Глобалниот Север. Во овој специјален број, бараме пошироко разбирање на 
социјалните аранжмани, преку намерно децентрирање на северните и западно-
центричните пристапи, повикувајќи на трудови кои ја истражуваат социјалната политика 
во она што овде го нарекуваме глобален југ и глобален исток. Ова е „стратешки 
есенцијализам“, според зборовите на Спивак, за менување на географијата на оние со 
заедничко искуство на потчинување под глобалниот капитализам, како што го изразува 
Малер, како и заеднички форми на политички субјективитет против западната 
хегемонија, како што Гатачу го нарече „контра-хегемоничното создавање свет“. 

Традиционалните студии за социјалната политика во една земја се добредојдени, 
заедно со студиите кои се однесуваат на транснационалните и регионалните формации 
на социјалната политика, влијанијата на меѓународните актери врз социјалната 
политика и преводот на политиките, учењето и размената на лекции. Дополнително, 
особено добредојдено е следењето на когнитивната основа за креирање социјална 
политика во однос на улогата на незападните кругови на знаење и знаење. Трудовите 
може да бидат првенствено емпириски, или современи или историски, или првенствено 
теоретски. Добредојдени се и трудови кои се занимаваат со идни политички сценарија, 
како и со трансформативни и анти-опресивни форми на социјално споделување. 

Гостин уредник: Пол Стабс (pstubbs@eizg.hr) 

Резимињата, не подолги од 500 зборови, за бројот бр. 18/2022 треба да се испратат 
најдоцна до 29.04.2022 година. Пред овој датум може да се достават неформални 
прашања до гостинот-уредник. Резимињата треба да содржат клучни аспекти кои ќе 
бидат анализирани, како и објаснување на избраниот методолошки пристап. Конечните 
верзии, на прифатените трудови, треба да бидат доставени до 30 септември 2022. 

Генерални услови: Ревијата за социјална политика објавува оригинални трудови на 
македонски и англиски јазик, во сите области од социјалната политика. Прифатени ќе 
бидат иновативни трудови, истражувачки трудови, анализи на политики, практики и 
нивното влијание врз социјалната политика. Посебно се охрабруваат студии кои имаат 
споредбена димензија или оние кои ја одразуваат релевантноста на проучуваната 
проблематика за различни социо-економски и географски контексти.  



Должина на прилозите: оригинални истражувачки трудови меѓу 4000 и 8000 збора, 
прегледни трудови 3000 – 5000 збора, рецензии на книги до 1500 збора.  

Инструкции за авторите: авторите се повикуваат да ги достават трудовите преку 
електронска пошта. Трудовите треба да бидат доставени на македонски и англиски 
јазик. Трудовите треба да бидат доставени во Микрософт Ворд формат, Мак Ц. Тимес 
(за македонската верзија) и Times New Roman (за англиската верзија), со фонт 12, проред 
- 1. Трудовите треба да содржат: наслов на трудот, име на авторот(ите), 
институционална поврзаност, резиме/апстракт (не повеќе од 500 збора) и клучни 
зборови (не повеќе од 5), поднаслови и користена литература.  
 

Јазик: За авторите од македонски говорно подрачје резимето и трудот треба да бидат 
доставени на македонски и англиски јазик. Авторите од други говорни подрачја 
трудовите треба да ги достават на англиски јазик.  

Референцирање: Авторите се повикуваат да го користат Хавард системот за 
референцирање, кој во рамки на текстот го цитира авторот и годината на публикација, 
додека целосната референца се доставува во листата на користена литература на крајот 
од трудот.  

Сите пристигнати трудови ќе бидат предмет на двојна анонимна рецензија.  

Индексирање: Ревијата за социјална политика се индексира во следните меѓународни 
бази на податоци: CEEOL, EBSCO Discovery Services, Sociology Source Ultimate, The Belt and 
Road Initiative Reference Source.  

 

http://periodica.fzf.ukim.edu.mk/rsp/issues.html 

 

 


