The Philosophers' web Magazine
(http://www.philosophers.co.uk)
Es tracta d'una revista que trobem únicament en versió anglesa i, doncs, totes les col·laboracions que
acull són en aquest idioma. Revista excel·lent, d'altra banda, pel que fa al disseny i al contingut dels
articles, que no té res a envejar a qualsevol revista impresa. Tot i ser una revista electrònica, no aprofita
del tot les facilitats que proporciona l’entorn multimèdia d’Internet, en essència manté una estructura
força lineal amb articles de text, sense cap tipus de navegació interna. Les imatges fixes que apareixen
per il·lustrar els articles normalment són fotografies de l’autor o elements que es relacionen en graus
diversos amb el contingut dels treballs.
La revista té una versió en paper molt similar, bé que algunes contribucions apareixen únicament en la
versió web. L'estructura del web és en doble frame, lateral i central; el lateral inclou tot l’índex de la
revista i permet desplaçar-se interactivament a cadascuna de les seccions. Cal destacar que la
navegació a partir d’aquest índex lateral és molt ràpida.
Inclou les següents seccions: News, Forums, Contemporary, Classics, Features, Reviews, Regulars,
Interactive i Discussion Board. Són altament recomanables les seccions de Contemporary (filosofia
contemporània) i Classics (filosofia clàssica), a més delsForums. Hi ha dues seccions interactives en què
els lectors poden participar, Feedback i Philosophical Discussion Board, en les quals es proposen una
sèrie de temes i els participants expressen les seves opinions justificant-les.
La secció Reviews inclou, com és normal, un conjunt de ressenyes de llibres de filosofia. A Regulars hi
ha un apartat en què es publiquen comentaris de pàgines web (només una adreça), i un altre de força
interessant que difon preguntes i respostes diverses sobre temes de filosofia. A la secció News and
Reports s’inclou una selecció de noticies relacionades amb la filosofia que es troben als mitjans de
comunicació (sobretot televisió).
Una de les seccions més interessants per accedir a recursos digitals de filosofia a Internet
és Philosophical Links que apareix a la pàgina principal i en la qual els trobeu comentats. S’agrupen per
autors o per temes, la qual cosa en facilita la selecció. Una altra secció altament recomanable és Events,
en què ofereix una amplia informació sobre conferències o actes d’interès relacionats amb la filosofia. És
un dels recursos més útils d’aquesta pàgina per estar informat de tot el que s'esdevé en el món de la
filosofia.
En definitiva, es tracta d’una de les millors revistes digitals de l’àmbit de la filosofia que podeu localitzar a
hores d’ara a la web, un punt de referència obligat per a qualsevol estudiant i docent de l’especialitat.
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