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Struktura predstavitve  
1) Osnovni podatki o knjigi in njenih avtorjih 

 
2) Raziskovalno ozadje nastanka knjige 

 
3) Vsebina knjige, razlogi oz. motivacija za njeno izdajo ter 

interdisciplinarni znanstveni pristop v njej  
 

4) Najpomembnejša spoznanja monografije 
 

5) Pojmovnik, izrazoslovje in edinstveni znanstveni pomen 
knjige 



1. Osnovni podatki o knjigi in njenih avtorjih 
 
 29 uglednih znanstvenikov  
 19 domačih (iz Slovenije) 
 6 držav (Avstrija, Romunija, Hrvaška, Madžarska, 

Rusija in Slovenija) 
 304 strani 
 Raziskovalna skupina programa Etično-religiozni 

temelji in perspektive družbe ter religiologija v 
kontekstu sodobne edukacije (vodja prof. dr. Janez 
Juhant, TEOF UL) 
 



2. Raziskovalno ozadje nastanka knjige 
 
 Delo v programski raziskovalni skupini  
 Vprašanja, ki niso le splošno zanimiva, ampak so še 

posebnega pomena za naš, slovenski prostor  
 Osrednje teme: strpnost, empatija, sočutje, mirno 

sožitje, dialog, solidarnost, človečnost, pravičnost, 
preseganje družbene razdeljenosti, kultura strahu, 
osvoboditev od travm, odpuščanje in seveda sprava  

 Pričujoča knjiga je eden od sadov našega raziskovanja 
in delovanja v programski skupini 



3. Vsebina knjige, razlogi oz. motivacija za njeno izdajo 
ter interdisciplinarni znanstveni pristop v njej  
 Razdelava pojma oz. pojava sprave  

 
 Različni pristopi in z različnih vidikov 

 
 Konkretni družbeno-zgodovinski konteksti (Madžarska, 

Rusija, Slovenija, islam in krščanstvo) 
 

 Osrednji namen: orisati možne načine uresničevanja sprave 
 

 Panožno raznolik znanstven metodološki pristop ter tematska 
raznolikost, ki pa sta smiselno vpeta v celotno strukturo dela 
 



4. Najpomembnejša spoznanja monografije 
 
 Sprava je pogoj za preseganje družbene razdeljenosti 

in kohezivnost Evrope  
 Sveto pismo  in Bog Biblije 
 Pomen žrtve in žrtvovanja  
 Sprava je prehoden pojem in je v različnih pogledih 

relativen 
 Sprava  je dvostranske narave 
 Dejansko upoštevanje drugega in zavest o lastni 

omejenosti 
 



 Duševni in čustveni vidiki sprave  
 Razumevanje moralnih čustev in stremljenje po resnici 

sta podlaga sprave, tudi nacionalne  
 Konstitucije sebstva in identitete v razmerju do 

drugega in odpuščanje 
 Osvoboditev od travm 

 



 Odnos do zgodovine in pojem žrtve 
 Ena od najpomembnejših nalog religij oz. cerkva 
 Odsotnost oz. pomanjkanje sprave je eden osnovnih 

problemov tako v državah srednje Evrope (Madžarska, 
Slovenija) kot tudi v Rusiji  

 Sprava kot paradigma za sodobno medijsko etiko 
 



5. Pojmovnik, izrazoslovje in edinstveni znanstveni 
pomen knjige  
 
 Integracija sodobne znanstvene misli o spravi 
 Interdisciplinarna in dialoška usmerjenost  
 Raznoterost pojmovnika in izrazoslovja  
 Bogate teološke, zgodovinske, družboslovne in 

humanistične razsežnosti izrazoslovja 
 Raziskava etičnih dimenzij pojmov 
 Večplastnost teološke metodologije 
 Nov celosten in sintetičen pogled, ki je edinstven 

znanstveni dosežek zadevne monografije 
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