
Монографија радова универзитетске професорке др Зорице Кубурић обухвата укупно 254 
рада објављена у дужем временском периоду од 1983. до 2019. године. Одлазак у пензију 
др Кубурић био је прилика да се синтезом радова прикаже плодоносна научно-
истраживачка и универзитетска каријера. У попису радова др Зорице Кубурић може се 
уочити и монографија која је доживела неколико издања: Слика о себи адолесцената у 
протестантској породици која је доживела два штампана издања на српском, преведена 
је на енглески језик и постала доступна као електронско издање. Листи треба додати и 
књигу Породица и психичко здравље деце која је успела да од свог првог издања (1994.) до 
данашњих дана остане најтраженија књига од папирне до електронске форме. Осим тога, 
библиографија обухвата и радове посвећене религијској пракси у Србији и Црној Гори, 
који су објављени у Светској енциклопедији религијске праксе, као и попис одредница у 
Социолошком речнику. Библиографија је написана према највишим стандардима 
међународне класификације и пружа извор информација будућим истраживачима у 
области социологије религије, психологије, педагогије, филозофије и теологије. 
 

  

Библиографија радова научног часописа Религија и толеранција, поникао из 
Зборника Религија, веронаука, толеранција, обухвата научне резултате бројних 
истраживача на пољу социологије религије за 18 година излажења Окосницу радова у 
часопису чине текстови еминентних истраживача у области религије (теолог Срђан 
Симић, социолог религије Сергеј Флере, правник Алејандро Торес, социолог Милан 
Вукомановић и Драгољуб Б. Ђорђевић, историчар Никола Самарџић и др.), а посебно 
место заузимају двојица научника, академик Владета Јеротић и социолог Ђуро Шушњић. 
Први рад у зборнику Религија, веронаука, толеранција потписао је академик Јеротић, а 
први у часопису Религија и толеранција професор Шушњић. Захваљујући 
мултидисциплинарном приступу религија је проучавана са више аспеката (филозофија, 
историја, право, књижевност, психологија), а тиме и студиозније истраживана. За више од 
једне и по деценије излажења, часопис је успео да окупи на једном месту више од две 
стотине аутора из разних друштвено-хуманистичких наука и допринесе 
интердисциплинарном приступу религији и толеранцији, као и њихово схватање у 
контексту прошлог и садашњег времена и емпиријског истраживања. 

 

Књига Библиографија часописа „Дискурси“ (2011-2013) на аналитички начин окупља 
радове и теме поникле из дијалога у транзиционом времену, у домену идеологије и 
економије, са жељом да се обнови мишљење и свест о значају равноправности, 
разумевању и толеранцији у друштвеним односима одређеним културним политикама 
идентитета. Мултидисциплинарни приступ омогућио је разматрање питања од ширег 
друштвеног значаја са аспекта различитих научних дисциплина, у циљу померења и 
проширивања постојећих научних оквира у склопу академске заједнице. Окосницу радова 
у часопису чине текстови истраживача академских заједница у области религије. 
Прикупљена библиографска грађа обрађена је применом Међународних стандарда за 
библиографски опис серијских публикација ISBD(CP). 
 
 


