
Concilium – najutjecajniji i najti ražniji svjetski teološki časopis – već 50 godina izlazi pet puta 
godišnje na pet najrasprostranjenijih svjetskih jezika: njemačkom, engleskom, talijanskom, 
portugalskom i španjolskom, a do 2003. i na francuskom i nizozemskom. Od 2010. godine 
izlazi i na hrvatskom jeziku u izdanju nakladničkih kuća Ex Libris, Rijeka i Synopsis, Sarajevo.

Pokretanje časopisa Concilium 1965. godine predstavljalo je prekretnicu ne samo u teologiji 
već i u crkvenoj praksi 20. stoljeća. Časopis su osnovali vodeći teolozi toga vremena: Karl 
Rahner, Edward Schillebeeckx, Johann Bapti st Metz, Hans Küng i Yves Congar.

Kroz pedeset godina izlaženja težište časopisa uvijek je bilo isto: susret i suočavanje s no-
vim trendovima i procesima u suvremenom svijetu i Crkvi. Na tome tragu, časopis je po-
sljednjih godina obrađivao teme kao što su: ženski glasovi u svjetskim religijama, kršćan-
stvo i demokracija, Drugi vati kanski sabor: zaboravljena budućnost, islam, odnos Sjevera i 
Juga, homoseksualnost...

Uz sudionike iz Azije, Afrike, Sjeverne i Južne Amerike i Europe, Concilium odražava višesloj-
nost svjetske Crkve. Kao crkveno neovisni, ali ništa manje samosvjesni katolički časopis eku-
menskog i međuvjerskog usmjerenja, Concilium je mjesto slobodnoga govora, s prostorom 
za nove ideje, a katkad i provokacije, otvoren za teološke pristupe od Kanade do Oceanije.

Dobra strana Conciliuma je u tome što je to znanstveno utemeljen časopis, ali pisan na jed-
nostavan i pristupačan način. Namijenjen je, dakle, ne samo svećenicima i teolozima, već i 
ljudima različiti h uvjerenja, svjetonazora i vjeroispovijesti .

Jedan od glavnih ciljeva hrvatskoga izdanja jest povezivanje domaće i regionalne javnosti  sa 
svjetskim trendovima na području međureligijskog dijaloga i teologijsko-fi lozofi jskog promi-
šljanja suvremenih izazova.

Godišnjom pretplatom na časopis Concilium, koja iznosi 80 KM, 
ostvarujete popust od 30% na sva teološka izdanja 

(edicije Ecumenica, Judaica, Ars haereti ca) 
te popust do 50% na ostala Synopsisova izdanja!


