ПРИКАЗИ

Историја и географија: сусрети и прожимања
(тематски зборник радова, главни и одговорни
уредник Софија Божић)
Београд : Институт за новију историју Србије : Географски институт
„Јован Цвијић“ САНУ : Институт за славистику Ран, 2014
839 стр. : илустр. ; 25 cm
ISBN 978–86–7005–125–6
Географски институт „Јован
Цвијић“ Српске академије нау
ка и уметности, Институт за но
вију историју Србије и Институт
за славистику Руске академије
наука објавили су 2014. темат
ски зборник радова под насловом
Историја и географија: сусрети и
прожимања. Тематски зборник је
уредила др Софија Божић, виши
научни сарадник Института за но
вију историју Србије.
Иако се из наслова може на
слутити да је реч о сусрету и про
жимању две научне дисциплине,
историје и географије, овај темат
ски зборник радова залази у по
ље још неколико научних дисци
плина. С тим у вези је и начињена
структура тематског зборника коју
чини седам целина под насловима:
„Простор“, „Границе“, „Становни
штво“, „Урбанизација“, „Приро
да и друштво“, „Картографија“ и
„Просвета, наука и култура“.
У оквиру тако конципираних
целина налазе се укупно 42 науч
на рада аутора из Републике Ср
бије, Руске Федерације, Републике
Македоније, Републике Бугарске,

Чешке Републике и Велике Брита
није. Радови обухватају временски
оквир од 8. до 21.
века и најшири
географски оп
сег од Француске
до Индонезије с
фокусом на те
ме ко
је се ти
чу
српског народа,
Србије и Балкан
ског полуострва
с једне стране и
руског света на
простору
Мо
скве, Њижнег Новгорода и Мордо
вије с друге стране.
Када је реч о темама које се
тичу српског православља, засту
пљене су у неколико радова који
се баве српским народом и пост
југословенским простором од Ја
дранског мора до Темишвара. Ме
ђу темама које можемо насловити
блиским или прожетим с верским
питањима су европска картогра
фија Косова и Метохије и средњо
вековна исламска картографија. У
додиру с етничким и политичким
питањима, која су на нашем углав
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ном простору нераздвојива од вер
ског идентитета, је већина радова
у овом тематском зборнику.
Намера главног и одговор
ног уредника тематског зборника
Историја и географија: сусрети и
прожимања др Софије Божић – и
уређивачког одбора који су чини
ли научници из Републике Срби
је, Руске Федерације, Португали
је, Индије, Мађарске, Бугарске,

Аргентине и Бугарске – била је да
се научној јавности скрене пажња
на изричитију потребу тумачења
прожимања историјских збивања
и географских фактора. Тај путо
каз је веома драгоцен, а тематски
зборник Историја и географија: су
срети и прожимања му је дао ва
жне научно-стручне смернице.
Александар Раковић
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Дуго очекивана друга књи
га из едиције Novum Testamentum
Patristicum (NTP), Коментар на
1. Петрову посланицу, део први,
Андреаса Меркта, једног од руко
водилаца истоименог пројекта и
историчара Цркве из Регензбурга,
угледала је светлост дана. Покре
тање поменуте едиције резултат је
великог пројекта под истим име
ном – Novum Testamentum Patri
sticum – у коме учествује велики
број истраживача и у оквиру кога
се планира издавање свеобухват
них патристичких коментара на
свих 27 новозаветних књига. Пр
ва књига изашла је 2007. године
(Martin Meiser, Galater, NTP 9), а
године 2008. је добила престижну
папску награду.
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Патристички коментар на 1.
Петрову први је од два планирана
дела коментара на ову посланицу.
Први део коментара се ограничава
на 1. Пт 1, 1–2,10 и нуди најпре је
дан опширан увод у токове рецеп
ције ове посланице у канон Светог
Писма Новог Завета, њену посведо
ченост у рукописној традицији ране
Цркве, улогу у теолошком дискурсу
и литургијском животу патристич
ког периода (15–53). Потом следи
коментар, стих по стих, при чему
аутор наводи и сам коментарише
патристичке коментаре на стихове,
тако да се читав поступак не исцр
пљује само у великом броју наво
да из патристике, већ се истражују
контексти рецепције (205–208). Ау
тор је истражио хиљаде текстуал

