
МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ 
САНУ, Кнез Михаилoва 36 
п.ф. 367, 11001 Београд 
Србија 
 
Tel. (381 11) 2630 170 
Fax (381 11) 2186 105  

 

MATHEMATICAL INSTITUTE 
SANU, Knez Mihailova 36 

P.O. Box 367, 11001 Belgrade 
Serbia 

 
http://www.mi.sanu.ac.yu 

e-mail: kosta@mi.sanu.ac.yu

 
25.07.2008. 

Матичном одбору за математику 
Министарство за науку Републике Србије 
Београд 
 
 

Поштоване колеге, 
 
 Имам част да вам у име Логичког семинара Математичког института предложим да 
се у категорију међународних часописа из математике уврсте следећи часописи из области 
математичке логике који јесу на листи Америчког математичког друштва (AMS) а нису на 
Томсоновој (SCI) листи: 
 
1) Studia Logica, издавач Springer, под покровитељством Пољске академије наука, веома 
угледан међународни часопис из математичке логике, са традицијом још од пре Другог 
светског рата, 
 
2) Notre Dame Journal of Formal Logic, издавач University of Notre Dame, Indiana, и Duke 
University Press, веома угледан мећународни часопис из математичке логике, са 
полувековном традицијом, 
 
3) Journal of Philosophical Logic, издавач Springer, под покровитељством Association for 
Symbolic Logic, угледан међународни часопис из математичке логике, који се у наслову 
позива на филоѕофију више из историјских разлога; излази већ отприлике 30 година, 
 
4) Synthese, издавач Springer, веома угледан међународни часопис из филозофије науке који 
се често осврће на основе математике и објављује и техничке чланке из те области и из 
математичке логике; он изгледа јесте на Томсоновој листи, али се не рачуна у математику. 
 
 Предложио бих још да се у исту категорију уврсти и следећи часопис, који је исто на 
листи Америчког математичког друштва а није на Томсоновој листи; тај часопис није из 
логике, али је од значаја за српску математику, и близак интересовањима више колега у 
Београду, укључујући и мене:  
 
5) L’Enseignement Mathématique, издавач The International Commission on Mathematical 
Instruction и Универзитет у Женеви. У том угледном часопису, основаном 1899, је некада 
био уредник Јован Карамата, у свету најпознатији српски математичар. Сада му је уредник 
познати математичар Џонс (Vaughan Jones, на чијим полиномима се заснива савремена 
теорија чворова). 
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Напомињем да су сви ти часописи осим Synthese индексирани од стране AMS cover-to-cover, 
што значи да спадају у уже језгро математичких часописа. 
 
 Предлог са сличним садржајем сам већ поднео пре три године, на основу инструкција 
које је дао тадашњи одбор, и на основу овлашћења које су ми били дали Логички семинар и 
Друштво за чисту и примењену логику. Одговора није било. 
 
        С поштовањем 
 

         
 
        Коста Дошен 
        Руководилац Логичког семинара 


