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НОВ СЕРИЈАЛ НА СПИСА    

По повод но виот се ри-
јал на "Со временост", 
пр ви те луѓе на спи-

санието одржаа про мотив-
напре     зен та ција на новиот 
број, ка ко и на ново обја ве-
ниот ли тера турен матери јал 
од воз обно вената издавачка 
деј ност.  

"Чест и задоволство е за-
едно со моите колеги да би-
деме продолжувачи на таа 
традиција, на тој конти ну-
итет. 'Современост' повеќе 
од 50 години е присутен на 
кул турната сцена што збо-
рува за еден опсежен вре-
менски интервал на напорна 
работа, истражувања, пре-
зентации, нови откритија", 
истакна глав ниот и од го во-
рен уредник д-р Васил Тоци-
новски. 

Редакцискиот колегиум 
кој неуморно работи на ус-
пешна презентација на сè 
она што значи македонски 
збор и мисла, го сочинуваат: 
д-р Димитар Бошков, д-р 
Добрила Миловска, Радован 
П. Цветковски, Мишо Кита-

"Современост" е единственото списание од об-
лас   та на литературата, културата и умет нос-
та, кое бележи богата и континуирана исто-
рија. Не случајно се вели: најдобри се оние 
кои имаат најголема традиција и најголем 
континуитет. Првиот број е излезен во ап-
рил, во далечната 1951 година. Во не говата 
маркантна историја се запишани ими њата 
на главните и одговорни уредници: Киро 
Хаџи Василев, Владо Малески, Славко Ја нев-
ски, Димитар Митрев, Ацо Шопов, Ге орги 
Ста лев и Александар Алексиев. 

носки, м-р Виолета Марти-
новска, Методи Манев, Ран-
ко Младеноски и многу дру-
ги соработници. 

Оваа година, новиот се-
ријал на "Современост" ну-
ди нови и интересни руб-
рики, кои се мошне солидно 
и уредно осмислени, и прет-
ставуваат квалитетно осве-
жување на издавачката по-
литика на списанието.

Списанието е строго ор-
ганизирано во шест руб ри-
ки. Нова рубрика се "Кни-
жевни дијалози" т.е. интер-
вјуата. Во првиот број од 
2005 година читателите има-
ат можност да го прочитаат 
последниот претсмртен раз-
говор на ве ликанот на по ет-
ската реч, почитуваниот Ан-
те Попов ски. Несомнено Ан-
те Попов ски е еден од нај го-
лемите македонски поети, 
интелек туалци, творец на 
ориги налниот патриотски 
поетски збор. Што се одне-
сува до на редниот број на 
списанието, во него следен 
соговорник на рубриката 
"Книжевни ди јалози" ќе би-
де Мирољуб Стојановиќ, ис-
такнат ма ке донист, кој пре-
дава на уни верзитетот во 
Ниш, автор на дваесетина 
книги посветени на маке-

донската книжевна историја. 
Во третиот број кој се под-
готвува, почесни гости ќе 
бидат Драги Михајловски, 
Петре М. Андреевски и Ма-
теја Матески. 

Втората рубрика е име-
нувана како "Творечка лабо-
раторија", и таа е посветена 
на македонската современа 
литература, онаа која се соз-
дава во поезијата, прозата и 
драмата. 

За неа д-р Тоциновски ќе 
каже: "Се обидуваме сè она 
што претставува актуелен 

Третата рубрика "Интер-
претации" донесува студии, 
огледи, разгледи, есеи од 
областа на македонската 
литература, за историјата и 
теоријата, меѓутоа и што 
пишуваат странците за на-
шата литература, а воедно 
што пишуваат и Маке дон-
ците за одредени автори, 
про светители во областа на 
го лемото семејство на свет-
ска та литература. 

"Исчекорувања" е рубри-
ка во која прв пат се прет-
ставуваат автори кои деби-

момент, она што е ново од 
новата творечка лабора то-
рија на македонските пи-
сатели да биде застапено во 
оваа рубрика, едноставно 
од причина што едногласно 
се договоривме 'Совре ме-
ност' да биде што поуспешно 
от сли кување на катадне ви-
ето на македонската литера-
тура". 

ти  раат на литературната сце-
на. Несомнено оваа рубрика 
ќе биде предизвик за идните 
македонски талентирани 
твор ци да покажат што зна-
ат и умеат. Посебен акцент 
се става и на рубриката "При-
општувања", која подраз би-
ра претставување во секој 
број на едно книжевно спи-
сание соодветно на "Совре-
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меност" од Европа и од све-
тот. Во последната шеста руб  -
рика "Критички преглед", кри   -
тич ката мисла ја следи, ја тол-
кува и ја вреднува маке дон-
ската книжевна изда вачка 
дејност. Во ак ту елниот прв 
број има 11 пре гледи, од нос-
но критички ос врти. 

"Во рубриката 'Приоп шту-
вање' воведена во 2004 го-
дина, реципрочно со раз ме-
на на материјали, претста ву-
ваме едно странско спи са-
ние кое ја има обврската и 
тоа да ги претстави сора бот-
ниците кои се дел од со вре-
мената македонска литера-
тура на своите страници. За 
жал, таа соработка оди мно-
гу тешко. По распаѓањето на 
Југо сла вија контактите како 
да не постојат. Минатата го-
дина ние во сите пет броја ја 
имав ме таа размена со Бу-
гарија, Србија, Хрватска, Сло-
венија и Русија", вели д-р То-
ци новски.

"Современост" во својата 
културна политика несом не-
но место й посветува и на из-
давачката дејност. Ова спи-
сание во седумдесеттите го-
дини со секој број (а тогаш 
излегуваа 10 броја), обја ву-
ваше посебна вградена кни-
га. Годинава таа дејност е об-
новена, со поддршка на ав-
тори. 

Новоизлезените книги од 
возобновената издавачка деј   -
ност за годинава им ги пре-
пишуваме на нови, но и на 
еминентни автори. Пр виот 
претставник е Славчо Кови-
лоски со "Поезија во дви-
жење". Станува збор за сов-
ремен модерен автор кој до-
прва ќе ја збогатува ма ке-
донската литературна би-
бли отека. Следен автор е Пе-
рица Сарџоски со пое мата 
"Карпа жива" посветена на 
војната во 2001 година, во 
Тетово. Збирката е збо га тена 

со првиот роман на Мишо 
Јузмески "Премин во маг-
лата" и стихозбирката за де-
ца на Никола Алтиев "Ѕвез-
деење". Во иднина се оче ку-
ва да излезе романот "Војна" 
на Добре Тодоровски, и ис-
тра жувачкото дело на д-р 
Васил Тоциновски, посве те-

Ристовски, Георги Стар де-
лов, до најмладите генера-
ции. 'Современост' под др-
жува автори без комплекси 
на припадноста, национална 
или политичка. Тоа во тво-
рештвото и во литературата 
не постои. Сите Турци, Вла-
си, Албанци, Роми кои имаат 

повски е современ маке-
донски поет, дека некоја сту-
дија "македонско-руски ја-
зични врски" е елаборирана 
во списанието итн. Со тие 
децимални библиотечни од-
редници, списанието вле гу-
ва во таа меѓународна упо тре-
ба, што е многу значајно за 
македонската култура. Пре ку 
овој "мал" прилог све тот до-
знава за Македонија и за неј-
зината богата културна оста-
внина. 

Почитуваната уредничка 
на "Современост" м-р Ви о-
лета Мартиновска вака ги 
објаснува своите гледишта 
за политиката на ова спи-
сание: 

"Во ова време - невреме 
важно е помладите гене ра-
ции да бидат вклучени во 
ова списание. Мошне е важ-
но првите чекори да се нап-
рават токму во една вак ва 
книжевна лабораторија. 'Сов-
ременост' е списание кое не 
страда од супер мо дерни 
фрус трации, бидејќи об ја ву-
ва (се разбира, преку соод-
ветна селекција), кни жевни 
творби од дебитанти до афир-
мирани и значајни твор ци. 
Ова списание прет ставува 
ле    пеза од разно вид ни кул-
турни достигнувања. Не прет -
ставуваме кланови и зат во-
рени кругови. 

Сè што сме таме дека е 
вредно и ква литетно треба 
да биде прет ставено во ова 
спи са ние. От ворено е за сите 
кои са каат да соработуваат. 
Иде јата на списанието е да 
бара нови и нови по тен ци-
јали". 

"Современост" е несом не-
на богата историска кул тур-
на архива. Ова списание е 
веродостоен барометар за 
сè она што сме претста ву-
вале во минатото, она што 
прет ставуваме денес и она 
што ќе бидеме во иднина.  

но на македонскиот лите ра-
турен кружок. 

За дејноста и суштината 
на "Современост" д-р Тоци-
новски истакнува: "Нашата 
дејност претставува про дол-
жување на она што значи 
мисла и смисла на 'Со вре-
меност', како завет од исто-
ријата на македонската кни-
жевност. 'Современост' тре-
ба да биде слика на високите 
естетски домени, од нај ста-
риот Коле Чашуле, кој бил 
уредник во списанието, пре-
ку Гане Тодоровски, Блаже 

што да понудат, несомнено 
ќе го најдат своето место во 
нашето списание. Един стве-
ната слика на Македонија е 
само вистинскиот естетски 
производ. Дневната поли ти-
ка веднаш се заборава". 

Особено треба да се ис-
такне дека "Современост" е 
дел од националната про-
грама. Во сите значајни ин-
ституции тој зазема посебно 
место. Секој текст, секој при-
лог ја има меѓународната де-
цимална класификација која 
кажува дека еден Анте По-
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