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Balcánica XII

Svetlana SlapSak, REVUE INTERNATIONAL DES ETUDES BALKANIQUES
Научни састанак слависта у Вукове дане 1979, кн.. IX, Београд 1980, 211—216.
Светлана Слапшак je оживела интересоваке за часопис ко>и je измену
два рата штампан у Београду на свет
ским (езицима. Оснивачи часописа, Ми
лан Будимир и Петар Скок, износили
су у програмским чланцима концепци)у листа и С. Слапшак je, на основу
к,их, као и на основу радова осталих аутора, указала на HajeaHODije методолошке поставке. Прва поставка je „синтетички културолошки приступ" — проблеми Mopajy да се осветле у целокупном балканском простору. За другу
поставку — „континуитет односно

дисконтинуитет културе", наевшие се
залагао Будимир. Уредници су усво
или ,,теори)у полигенезе" и истицали
3Ha4aj лингвистике у тумачеау юьижев
ности и културе. Послешьа поставка je
„симбиоза балканских култура као
основа балканоцентричке утотце".
Скок и Будимир су веровали да су могу1ши}будуйи скокови „у духовно) култури Балкана, на основу симбиотичких квалитета дал>е и ближе прошлости".
ЪорНе С. КосшиН

Драгослава Перишин, АУГСБУРШКЕ „ОПШТЕ НОВИНЕ" И 1УГОСЛОВЕНСКА
КУЛТУРА, Научни састанак слависта у Вукове дане 1978, кн>. VIII, св. 2
Београд 1980, 127 — 143.
У кратком уводу Драгослава Перишик je истакла знача) „Огшггих новина"
за jyrocnoBeHCKy културу; дат je историjaT листа и скренута пажн>а на неке ауторе Koju су сара1)ивали у н»ему: Адамовип, Андриц, Берлин, Давидович,
ИвановиК, Лукший, Миловук, НенадоBHh, Острожински, Вук итд. За нас je
важно што су из „Огшггих новина"
преузимане вести за „доману jaBHocr",
а лист je „нарочито cbo¡hm посебним
Додацима и Ванредним додацима извештавао о ситуащци на Балкану, пропаinpajylm ослобо^ен,е Срба и осталих
}ужнословенских народа залажуни се
за НзИхову културну афирмащцу у
свету". Ауторка се задржала и на путописима KojH су штампани у „Опшгам
новинама", путописним прилозима о
UpHoj Гори, пловидби Дунавом, Бео

граду, о Босни и Херцеговини, Слове
нии. У наставку рада Драгослава Перишип je oöjaBHJia и библиографщу важнщих чланака о jужнословенским
кра]'евима koj'h су штампани у листу од
1798. до 1864. године. Библиографским
подацима обухваЬени су: наслови чла
нака, öpojeBH, дани и датуми, стране,
а имена аутора дата су „према забелешкама на редакцн)ском примерку листа".
Библиографща je драгоцен приручник
за даля истраживан>а немачко-српских
културних веза и )едан од модела како
треба наставити са сличним истражива1ыша, jep jam увек не знамо какве се
све драгоцености крщу по новинама
штампаним у XIX веку по европским
центрима.
ЪорЬе С. КосшиН

Jobhhc Тарнанидис, К1БИЖЕВНИ САДРЖА1 ПРВИХ ГРЧКИХ И СРПСКИХ
НОВИНА БРАЪЕ МАРКИДЕС ПУЛ>У (БЕЧ 1791—1792. год.), Научни састанак
слависта у Вукове дане 1978, юь. VIII, св. 2, Београд 1980, 185 — 193.
Грчки научник укратко je изложио
„кшижевни ofljeK" у листовима „Серпски)а новини" и „Ёфемерис". Анали3Hpajyhu уводне чланке, JoaHHC Тар
нанидис истиче да су обе редакцэде
поставиле себи цил> „просвененост
и помоК народу ка добробити и напрет-

ку". Вепи део текстова Koje аутор помшье саставл>ен je са „правим юъижевним расположением и юьижевном
лепотом". У првим 6pojeBHMa оба листа
истицу се текстови „романског и алегоричног карактера", a Kacimje и чисто
„гаьижевна и морално-педагошка де
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