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Още едно университетско списание в сферата на хуманитаристиката дава заявка за сериозно
бъдещо присъствие. Става дума за изданието на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“ „VTU REVIEW: Studies in the Humanities and Social Sciences“ с редактори проф. Людмила
Костова и проф. Ивелин Иванов. Както си му е редът в днешно време, списанието има международен
редакционен съвет, работи с анонимни рецензенти при оценяването на статиите, а и се списва на
английски, затова и има реални шансове скоро да се превърне в реферирано. Хубавото на списанието,
което е видно от първия брой обаче е, че английският не е самоцелен и амбицията не е да се осигурява
задължителна трибуна на българските учени, а желанието по-скоро е да се публикуват статии, които
могат да предизвикат международен читателски интерес, включително – към българската култура. В
това отношение особено ценна е рецензентската рубрика, която насочва към книги на български учени,
които се вписват в по-общи европейски, а и световни търсения.
Що се отнася до статиите, те засягат проблематика, която със сигурност може да спечели
международна аудитория. Взаимодействията между християнство и ислям, видени в английски драми
от 17 в., но казващи много и за днешните срещи и разминавания на тези религии, а и на културите,
свързани с тях, проследява в статията си Л. Костова. Ш. Хомър разглежда идеите на Джеймисън с
оглед на модерността, а не постмодерността, както обикновено сме свикнали да го цитираме. А И.
Иванов привлича внимението върху дискусиите около апокалиптичните усещания и преживяванията
на крайността във връзка с Anno Domini.
Общото впечатление от броя оставя убеждението, че подбраните статии задават напълно
конвертируем образ на българската хуманитаристика и показват високо ниво на актуалност и
интердисциплинарност на търсенията на учените.
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