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ENCYKLOPEDIE ANTIKY
Zdařilé dílo týmu předních českých odborníků, vědeckých pracovníků vysokých škol a Česko
slovenské akademie věd s l o v n í k s t a r o v ě k é k u l t u r y

ENCYKLOPEDIE ANTIKY
je přehledným shrnutím současných poznatků a vědomostí o antickém světě především klasického
Řecka a světovládného Říma a jejich ohlasu v dalším vývoji evropské kultury, i projevů kultur
starého Východu, kultury byzantské a starokřesťanské, pokud se vztahují k vrcholnému období
antického Řecka a Říma. Abecedně uspořádaná hesla jsou vyvážena, navzájem propojena odkazy
a podávají stručnou formou maximální poučení podle nejnovějšího stavu bádání o starověkých,
dějinách, literatuře, výtvarném umění, divadle, hudbě a tanci, výchově, filosofii, architektuře,
náboženství a mytologii, technice a vědě, hospodářských a sociálních poměrech atd. Hesla
obsahují též výslovnost latinských a řeckých pojmů, poukazy na jejich zdroj a vznik i na pozdější
umělecká ztvárnění (např. dramaticky, výtvarně). Oddíl sentencí, úsloví a termínů dodnes hojně
užívaných vykládá původ a význam latinských a řeckých úsloví a veršů.

ENCYKLOPEDIE ANTIKY
doplňuje bohatá, uvážlivě vybraná obrazová dokumentace s barevnými ilustracemi, přehledné
chronologické tabulky k řeckým a římským dějinám (sled panovníků) a soubor čtyř šestibarevných map nejvýznačnějších oblastí starověku a dvou šestibarevných plánů jeho metropolí Athén
a Říma. Soupis základní literatury i odkazy v heslech usnadňují cestu za dalším, hlubším po-

ENCYKLOPEDIE ANTIKY
je velkým úspěchem našich vědeckých pracovníků a zdárně dovršuje pracovní úsilí několika
desetiletí, budou ji využívat jak odborníci, tak všichni zájemci o kulturní dějiny antického světa.

750 stran — 450 obr. v textu —16 sír. barev. příl. — 4 sklad. příl. — 4 barev, mapy — 2 barev,
plány — váz. asi 120,— Kčs (vyjde v I. čtvrtletí 1973)
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