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Preteklo leto ni samo pripeljalo nov in ploden letnik za znanstveno revijo 

Annales, temveč je privedlo s seboj še novost: povečali so število izdaj na 

letni ravni; od 2 na kar 4. Najbrž se je slednja ideja vsakemu bralcu in objav-

ljenemu avtorju vsaj enkrat porodila v zadnjih letih in kot zgleda je nekate-

rim uredniški odbor željo uslišal.

Torej, pred nami nisva več zgolj dve številki Annalesa – Series histo-

ria et sociologia, temveč kar štiri, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju 

teksta. Tematike vseh številk pa med seboj so precej različne, kar samo 

oznanja raznoliko usmerjenost uredniške ekipe, ki vsakič želi ponuditi 

večjo bero tematik s področja humanistike in družboslovja, s širšega medi-

teranskega prostora. V novi zasnovi pa lahko na številko, logično, priča-

kujemo manjše število člankov, toda na letni ravni pa še kako večji nabor 

kvalitetnih vsebin. 

Prva številka revije Annales je nekoliko fragmentirana, vendar v ospre-

dje skoči nekoliko večja usmerjenost na temo turizma (predvsem vezanega 

na širši istrski teritorij), s primeri iz zgodovine do današnjih prednosti ter 

slabosti panoge, s katero se precejšnje področje Mediterana preživlja. Vse-

bino prve številke zadnjega letnika revije Annales lahko razdelimo na več 

‘poglavij’, ki pa jih predvsem povezuje geografski areal Sredozemlja. Prvi 

štirje članki nas ‘opozarjajo’ na aspekte, na katere po navadi nismo pozorni: 

varnost Sredozemlja, nezakonita trgovina ter diverzifikacija morja ter 

panog, kot je ribolov, za namene turizma. Kar se prenese v drugo poglavje 

vezano na tematike o turizmu, v katerem se avtorji dotikajo izobraževanja o 

turizmu, strategij turizma in nekaterih primerov turističnih praks v zgodo-

vini. Zatem pa je zadnje poglavje s preostalimi članki, ki se dotikajo tematik 

kulturnega dialoga, interneta, računalnikov, geografskih spremenljivk ter 

seksualne industrije. Prva številka se tako ponaša s precejšnjo raznolikostjo, 

ki sprva precej nekoherentno deluje, kar pa se naposled izkaže kot napačna 

domneva, saj potek vsebine gladko steče in ob koncu branja začutiš vse kot 

perfektno celoto.

Druga številka 24. letnika revije Annales se v primerjavi s predhodno 

predstavi z nekoliko bolj poenostavljeno porazdelitvijo, toda še zmeraj pri-
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sotnim fragmentiranjem. Geografski moment se v drugi številki nekako 

ponovi, vendar tokrat v obliki prvega dela, kjer nas uredništvo prek avtor-

jev ‘vodi naokoli’ in ob koncu omenjenega ‘izleta’ se znajdemo v drugem 

delu/poglavju revije Annales, ki pa je usmerjana na temo izobraževanja, s 

poudarkom na učinkovitosti učnih praks ter vključevanju učenja jezikov. Za 

razliko od predhodne revije je glavna tema/usmerjenost takoj ugotovljena, 

toda uvodni del deluje pa precej ‘raztresen’ in nekompatibilen s preostalimi 

članki. 

Tretja številka revije pa se nemudoma uokviri in postane poglavje 

zase. Avtorji člankov se lotevajo problematike zaposlovanja, od lokalnega do 

evropskega nivoja. Glavna tema je obdelana z vidika vlog državnih institucij 

(na primer univerze) pri zaposlovanju in nudenju zaposlitve mladi generaciji, 

pa usmerjenosti trga, uporabnosti izobrazbe, povezav med institucijami in 

državami. V nadaljevanju revije pa se še vključijo članki na temo medijev in 

njihovega vpliva. Slednja številka je tudi edina v preteklem letu, ki je izšla z 

ocenami aktualnih monografij.

Zadnja številka v letu 2014 pa je zaokrožena enota o diplomaciji, ki 

vključuje številne akademike z različnih humanističnih in družboslovnih 

panog, ki s svojimi primeri prikažejo oblike diplomacije vezane na obdobje 

druge svetovne vojne. Sklop je v celoti zaključen in enoten, kar pokaže na 

vedno večjo usmerjenost revije v nudenju enotnega znotraj raznolikega in 

številčnega skozi celotno leto izdajanja številk. Predvsem z novo zasnovo 

frekventnejše izdaje, si bo uredniški odbor olajšal delo in še več prostora 

omogočil, tudi mladim, avtorjem.

Za razliko od predhodnih let smo letos priča nekoliko bolj ne ravno 

zaokroženi celoti, ki pa je morda bolj efektivna, saj s svojo spremembo 

pogostosti izhajanja in omogočanja zaokroženih tematskih sklopov, samo 

širi možnost akademikom in avtorjem, da svoje delo res nekje objavijo. 

S spremembo so izgubili prostor za ocene (zgolj v eni številki se poja-

vijo), ki pa so tudi vir informacij in možnost objav za mlajše znanstve-

nike. Ampak to so zgolj malenkosti, s katerimi se bodo že spopadli in v 

naslednjem letniku ponudili še bolj izpopolnjeno Annales – Series historia 

et sociologia.
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