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uonna 1994 perustettu LAAJA
lukijakunta
niin & näin on eloisa yhniin & näin -lehdellä on yli 2000 tilaajaa, ja
teiskunnallisen, kulttuuumerokohtainen levikki on noin 2400. Se onkin
risen ja tieteellisen keskustelun ja nlaajimmin
luettujen suomalaisten tiede- ja kulttuuri
lehtien
kärkijoukossa.
Kielialueeseen suhteutettuna
tutkimuksen foorumi. Se yhdistää
tilaajakanta on kansainvälisestikin merkittävä.
filosofisen näkemyksen monitieteisiin tarkastelutapoihin ja tiukkaan Palki t t u
ajankohtaisuuteen. niin & näin on julkaisu
ja kulttuuriministeriö myönsi lehdelle
suomalaisen tiede- ja kulttuurileh- Opetusvuonna 2010 kulttuurilehtien laatupalkinnon, jonka
distön merkittävimpiä edustajia.
perusteluissa todettiin, että ”niin & näin on vakiinnuttanut asemansa kulttuurikeskustelun keskeisenä
foorumina Suomessa.”
Vuonna 2013 Eurooppalaisen filosofian seura sai
Suomen tiedekustantajien liiton tunnustuspalkinnon. Palkinnon perusteluissa kerrotaan, että
Eurooppalaisen filosofian seura yhdistää esimerkillisesti painettua julkaisemista ja verkkojulkaisemista.
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n
jakama Vuoden laatulehti 2017 -palkinto toi tunnustusta pitkäjänteisestä kehitystyöstä. Palkintoraati
luonnehti lehteä rohkeaksi, erittäin kunnianhimoiseksi ja omaa tietään kulkevaksi. niin & näin valittiin
myös vuoden 2021 laatulehdeksi. ”Ajatuksia herättävä
upea lehti”, kiteytettiin palkintoperusteissa.
Vuonna 2018 myönnetyn TSV:n Kordelinin tiede
palkinnon perusteluissa seuraa luonnehdittiin
avoimen julkaisemisen pioneereiksi. Toimituslaisia
kiitettiin erityisesti aktiivisesta tieteen ja ansiokkaan tiedeviestinnän edistämisestä.

moni al ainen
y hteis ö

niin & näin -lehteä julkaisee Eurooppalaisen filosofian seura, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka
työ perustuu pääosin vapaaehtoisuuteen. Lehden
lisäksi yhdistys julkaisee niin & näin -kirjasarjaa,
järjestää tapahtumia, esiintyy lukuisissa tiede- ja
kulttuuritapahtumissa ympäri Suomen sekä tuottaa
monipuolista materiaalia verkkoon sekä sivustolle
www.netn.fi että filosofiseen verkkoportaaliin
www.filosofia.fi
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Takakansi

900 €

210 x 267 mm

Etusisäkansi

900 €

202 x 297 mm

Takasisäkansi

750 €

202 x 297 mm

1/1 sivu

750 €

210 x 297 mm

1/2 sivu

450 €

195 x 140 mm

1/4 sivu

300 €

100 x 150 mm

Hintoihin lisätään alv. 24%.
Rasteritiheys 300 dpi.
Leikkuuvara 5 mm, mutta ei leikkuumerkkejä.
Värinmäärittely: cmyk
Aineisto pdf- tai eps-muodossa, kirjasimet liitettynä.
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ja muista a l en n u k s i s ta .
Julkaisija
Eurooppalaisen
filosofian seura
PL 730
33101 Tampere

Puh. 040 721 4891
markkinointi
ilmoitukset@netn.fi
päätoimitta ja
paatoimittaja@netn.fi

