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ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА   
   

Драги читатели,  
   

Годинава списанието "Дефектолошка теорија и практика# го прославува своето 15-годишно 
постоење во домашната и светската журналистика. Тоа е период кој не е многу долг, но ниту 
кус за да се направат одредени анализи. Започнато е скромно како локално списание кое ги 
обработувало темите од специјалната едукација и рехабилитација и сродните науки за да пре-
расне во респектирано интернационално списание со 18 члена во редакцискиот одбор, од кои 
повеќе од 60% се од странство и со автори од околу 20 европски и светски држави. Во оваа 
пригода би сакал да се заблагодарам на првиот главен и одговорен уредник проф. д-р Љупчо 
Ајдински и неговиот заменик уредник, дефектологот Величко Андреевски, за храбрите чеко-
ри и зародишната идеја за отпочнување на вакво списание. Честитки заслужуваат и сите дру-
ги членови на редакцијата и издавачката канцеларија кои во изминатите 15 години дале свој 
придонес во градењето на современо списание по вкусот на читателите. Несомнено е дека во 
последните четири години бројот на индексации и апстрактирања расте и во моментот ја дос-
тигна бројката од 64 светски значајни бази на податоци и реномирани библиотеки. 
Патот до добивање на фактор на влијание е многу долг, макотрпен, исполнет со многу пре-
мрежиња и препреки, но нашето списание едноставно мора да го досегне тој Монт Еверест во 
светот на научното публицирање. Со овој број 1-2 за 2012 година списанието влегува во фаза 
на повторна евалуација од страна на компанијата Thomson Scientific и ни останува надежта 
дека во следниот број ќе го објавиме тој толку посакуван фактор на влијание. Овде треба да 
биде истакнато дека стапката на одбиени трудови се зголеми на 40% со што се зголемува ква-
литетот на објавени трудови. Авторите мора да сфатат дека кога двајца независни рецензенти 
ќе напишат негативна рецензија, тогаш на редакцијата не £ преостанува ништо друго туку да 
ја прифати таа одлука, свесна дека потоа ќе се соочи со негативни реакции кај некои од авто-
рите. Како илустрација сакам да напомена дека SCI индексира помалку од 2% од списанијата 
од земјите во развој, а засега во Македонија уредниците само на две списанија можат да се 
пофалат со такво нешто. Постојат поразителни податоци дека само 10 – 15% од трудовите се 
научно корисни. Половина од трудовите никогаш од никого не се цитирани, а пак половина 
од списанијата кои се наоѓаат на полиците во библиотеките никогаш не се отворени. 
Читателите во овој број можат да прочитаат интересни содржини од автори кои доаѓаат од 
Австрија, Босна и Херцеговина, Канада, Македонија, Србија и Хрватска. Застапени се теми 
од различни области и тоа: улогата на семејството во раната интервенција; визуелната пер-
цепција кај деца со оштетувања на plexus brachialis; зачестеноста на пелтечењето кај деца со 
Down-синдром; слушните и видните оштетувања како ризик фактори за депресија; субјектив-
ните набљудувања на благосостојбата кај родителите на деца со посебни потреби; развојот на 
пристапот за квалитетен живот кај лицата со инвалидност и направена е анализа на грешките 
кај деца со сигматизам во босанскиот, хрватскиот и српскиот јазик.  
Во рубриката вести и информации се поместени пет интересни содржини на веќе одржани се-
минари и конференции, а последната го најавува научно-стручниот собир под наслов „Инклу-
зивно образование – состојба и предизвици“ што ќе се одржи во Струмица во периодот од 17 
до 19 мај оваа година. Потоа е претставен апстракт од еден одбранет магистерски труд, а бро-
јот завршува со редовните рубрики: библиографија, листа на рецензенти и индекс на автори.  
Купувајте македонски списанија зашто така го продолжувате животот на списанието, а воед-
но се едуцирате за одредени теми од вашата област на дејствување. 

 
 
Со почит, 
Главен и одговорен уредник 
Проф. д-р Владимир Трајковски 
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EDITORIAL PREFACE   
   

Dear readers, 
   

This year the academic journal “Journal of Special Education and Rehabilitation” is celebrating its 
15 year of existence among the home and world specialized journalism. It is not a long period, but 
long enough to be able to make some analysis. The publication began as an unpretentious local 
journal that analyzed the issues related to the practice of special education and rehabilitation and its 
allied sciences, for later to grow into well accredited international journal with 18 members in its 
Editorial Board, from which more than 60% are foreign experts and authors form around 20 
European and World countries. In this occasion, I would like to thank the first Editor-in-Chief Prof. 
d-r Ljupcho Ajdinski, PhD, and his deputy editor, the speech therapist Velichko Andreevski, for 
their brave steps and thriving idea to incept this academic journal. Compliments also deserve the 
remaining members of the editorial office that in the past 15 years gave their effort in building this 
contemporary publication up to our readers’ standards. It is obvious that in the past four years the 
number of indexing and abstracting has increased and in the present it has reached up to 64 major 
world databases and esteemed libraries.   
The road to achieving the factor of influencing is long, painful, and fulfilled with many challenges. 
However, our journal has to reach the “Mont Everest in the world of academic publishing”.  With 
this issue 1-2 for 2012, the journal enters a phase of new evaluation done by the company Thomson
Scientific, and our hope remains that in the next issue we will publish that strongly desired factor of 
influence.  Hereby should be acknowledged that the rate of rejected articles has increased up to 40%, 
which directly increased the quality of the published ones. The authors have to realize that when two 
independent reviewers will write a negative review, then the editorial office is left with the only 
choice to respect this decision, fully aware that this will meet some dissatisfaction among the 
authors in question. As an illustration, I would like to remind that the SCI indexes less then 2% of 
the journals coming from the developing countries, and so far in Macedonia the editors of only two 
journals can enjoy such achievement. There is defeating data that only 10-15% of the articles are 
scientifically useful. Half of the articles never and by nobody are being cited, and half of the 
journals are standing untouched on the libraries’ bookshelves.    
The readers of this issue can read interesting contents by authors from Austria, Bosnia and 
Herzegovina, Canada, Macedonia, Serbia and Croatia. Various topics from diverse areas are offered: 
the role of the family in the early intervention; the visual perception in children with   plexus
brachialis impairment; the occurrence of stuttering among the children with Down syndrome; 
hearing and visual impairment as a risk factor for depression; the subjective observation of the 
wellbeing of parents of special needs children; the development of Quality of Life approach among 
persons with disability and it is established an analysis of the errors among the children with 
stigmatisam in the Bosnian-Croatian-Serbian language.  
In the news and information section are being distributed five intriguing contents of held seminars 
and conferences, with the last one announcing the upcoming scientific symposium under the title 
“Inclusive education-condition and challenges”. It will be held in Strumica, Macedonia, in the 
period between 17th and 19th of May, 2012.  After follows an abstract from a defended Master’s
Thesis and the issue concludes as usual: bibliography, list of reviewers and index of authors.  
Dear readers, I strongly advise us all to purchise Macedonian academic journals, because in that way 
we prolong the lifespan of the academic journalism, while getting educated in certain domains of our 
area of practice. 

 
 

With great respect,  
Editor-in-Chief  
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski 

 

 


