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НЕКОЛКУ НОВИ СПИСАНИЈА ВО РЕГИОНОТ - белешка 
(SOME NEW JOURNALS IN THE REGION - note)

Последниве неколку години во регионот на бившата Југосавија и 
нејзиното соседство излегоа неколку нови списанија кои според својата 
тематска ориентација припаѓаат исцело или делумно во областа на 
класичните студии. Овде ќе ce осврнеме на оние коишто дојдоа до нас.

1. Зборник Матице српске за класичне студије (Journal of Classical 
Studies - Matica Srpska). Како што истакнува насловот, списанието е во 
потполност посветено на класичните студии, a издавач е Матица српска 
(Одељење за књижевност и језик). Уредништвото е составено од: К. 
Марицки Гаѓјански (главен и одговорен уредник), С. АврамовиЕ, В. ЈелиЕ, 
Нинослава РадошевиЕ, Мирјана СтефановиЕ и Бојана Шијачки-МаневиЕ. 
Излегува од 1999 година како годишник, a последниот број (3) што го 
добивме ce однесува на 2001 г., a објавен е во 2002 г. Од прегледот на 
споменатиов број можеме да констатираме дека првите неколку стати (до 
58 стр.) ce објавени изворно на француски, германски, новогрчки, англиски 
и руски јазик што на списанието му дава меѓународна димензија. Следната 
група статии (стр. 61-135) е тематски посветена на антиката во Југославија 
со појаснување “области и рецепција”(С1аѕѕ1са1 studies in Yugoslavia); 
текстовите ce на српски јазик, но со резимеа на некој од конгресните јазици 
што овозможува увид во оваа интересна проблематика и за поширокото 
читателство од светот. Потоа доаѓаат повеќе критики и прикази на книги 
(139-162), Хроника (165-176) и In memoriam (179-188).

Адреса: Уредништво и администрација, 21000 Нови Сад, Матице 
српске 1. E-mail: zmsks@maticasrpska.org.yu

2. KERIA. Studia Latina et Graeca e исто така списание специјализирано 
за класични студии, a излегува во издание на Društvo za antične in humanistične 
studije Slovenije почнувајќи од 2001 година со no два броја годишно. Главен 
уредник е Matjaž Babič, a членови на уредништвото ce: K. Gantar, R. Bratož, 
V. Kalan, S. Kokole, V. Simič, Marjeta Šašel Kos, Katja Pavlič Škerjanc, M. Marinčič, 
Barbara Šega Čeh, Ignacija J. Fridl, Neža Vilhelm. Од последниот број 2 за 2004 
година може да ce согледа профилот на списанието. Во првиот дел (стр. 7- 
131) ce објавени научни статии од областа на археологија, историографија, 
митологија, философија и литература, често во контекстот на словенечката 
наука и култура. Во вториот дел (135-152) ce објавени две статии од областа 
на педагошкото и дидактичкото искуство (за книжевната подука во 
основните школи и за предавањето на хеленската и римската книжевност 
во гимназиите). Во третиот дел (155-201) ce дадени три превода од 
класичните јазици на словенечки (Хипократ и Сенека) и еден од англиски 
(за влијанието на класиката во модерниот свет). На крајот, под насловот 
Miscellanea (205-211) следуваат неколку прикази на нови книги. Јазик на 
објавените прилози е словенечки, a кон нив ce дадени резимеа на еден од 
конгресните јазици.

Адреса: Aškerceva cesta2, Ljubljana. E-mail: matei.hribersek@guest.arnes.si

3 . SYSTASIS e електронско (online) списание во издание на 
Здружението на класични филолози “Антика”. Излегува од 2002 година, 
двапати годишно. Главен и одговорен уредник е Маргарита Бузалковска
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Алексова, a членови на редакцијата ce и: Весна Томовска, Весна Димовска, 
Митко Чешларов и Елена Џукеска. Во 2004 година излегоа 4 и 5 број. Од 
последниов број можеме да добиеме слика за профилот на списанието. Под 
рубриката ЛинГвистика С. Кочовска пишува за Плаут и Менанадар, во 
одделот за дидактика ce објавени програмата и резултатите од државниот 
натпревар по латински јазик за учениците од средните училишта во 
Македонија, a меѓу прилозите под наслов Критшка и библиографија, покрај 
неколку прикази на книги ce издвојува корисниот преглед на понови 
објавени преводи на дела од класиката на македонски јазик; на крајот ce 
обвјавени два превода од латински јазик (Плиниј и Кикерон). Сите текстови 
ce на македонски јазик.

Адреса: http://www.systasis.org.mk

4. RHIZAL Journal for Ancient Philosophy and Science e најново во однос 
на досега наведените списанија. Првиот број излезе 2004 година (планирано 
е два броја годишно), a издавач е East-West Publishers. Членови на 
уредништвото ce: I. Christov од Пловдив (главен уредник), I. Bodnâr од 
Будимпешта, P. Gregoric од Загреб и Katerina lerodiakonou од Атина. Во 
изавачкиот совет членуваат исто така еминентни познавачк на античката 
философија од светот. Според уводната белешка на самиот почеток, 
списанието излегува под покровителство на новооснованото здружение за 
античка философија од Југоисточна Европа (Southeast-European Association 
for Ancient Philosophy - SEAAP) чија цел e да ja промовира академската 
соработка меѓу истражувачите на античката философија во регионот. 
Следствено, списанието е првенствено отворено за трудови од научниците 
од овој дел на Европа, но исто така објавува статии и на автори од светот. 
Во првиот број ce објавени четири статии кои тематски главно ce врзани 
за Платон, Аристотел и Дамаскиј (од М. Frede, С. Balla. G. Karamanolis и С. I. 
Andron - од 9 до 124 стр.) како и еден приказ на книга (127-132). Предвидено 
е текстовите да ce објавуваат на англиски, германски, француски и 
италијански јазик.

Адреса: I. Christov, Faculty of Philosophy and History, University of Plovdiv, 
24 Tzar Assen Street 4000 Plovdiv, Bulgaria. E-mail: rhizai@pu.acad.bg

5. PHILOTHEOS. International Journal for Philosophy and Theology. 
Како што може да ce согледа од самиот наслов, ова списание ce издвојува 
од горенаведените со оглед на својата тематска ориентација која ги 
надминува границите на античкиот свет. Меѓутоа, со оглед на фактот што 
објавува бројни текстови кои обработуваат проблеми од античката 
философија, тоа сепак си го оправдува своето место во овој контекст. 
Излегува од 2001 година како годишник, a негов сновач и уредник е 
Богољуб Шијаковиќ. Благодарение на ентузијазмот на уредникот, 
списанието уште од првиот број ce наложи со бројни интересни текстови 
од автори од разни страин на аветот. Колку за пример, во последниот број 
(4 за 2004 г.) ce објавени текстови на 24 автора на вкупно 318 густо 
отпечатени страни. Од областа на античката философија меѓу другите 
пишуваат Ј. Halfwassen, Christina Schefer, K. Viglas, J. - C. Larchet, a бројни ce 
и текстови кои обработуваат тематика од неоплатонизмот. Трудовите ce 
објавени на повеќе конгресни јазици.

Адреса: Bogoljub Šijaković, Filozofski fakultet, P.F. 91, 81402 Nikšić, Serbia 
and Montenegro.

Витомир Митевски 
Философски факултет, Скопје
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