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Від редактора 

 

Збірка «Libra» є першою спробою видання під однією 

обкладинкою наукового доробку викладачів та аспірантів ка-

фед-ри історії стародавнього світу та середніх віків Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова. Кафедра фун-

кціонує в структурі історичного факультету з 1963 року та за-

безпечує викладання курсів лекцій з історії Стародавнього Схо-

ду, Стародавньої Греції та Риму, історії західноєвропейського 

середньовіччя, а також більш ніж двадцяти авторських спеціа-

льних курсів. 

 Наукові інтереси співробітників пов’язані з різними іс-

торичними періодами та регіонами. Втім нас об’єднує сумісна 

творча робота та збереження традицій, які сходять до засновни-

ка кафедри П.О. Каришковського (1921–1988). Насамперед, це 

особлива увага до історичного джерела, що також можна помі-

тити у матеріалах збірки. 

Щодо назви книжки, то Libra – це Tepeзи, знак Зодіаку, 

під яким відбувалася її комплектація, та просто терези, котрі 

дають простір для тлумачень; також libra – це римський фунт 

(вагова одиниця у 327,45 г),  успадкований західноєвропейським 

середньовіччям і як грошово-вагова, а згодом  лічильно-грошова 

одиниця, – один з багатьох ланцюжків, що пов’язують обидві 

епохи. Назва, нарешті, приємно пахне книгами та свободою. 

У подальшому ми сподіваємось перетворити збірку на 

періодичне видання та розширити коло її авторів. 

 

 

І.В. Нємченко 

 


