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Жарко ШпепановиЬ, СРЕДН>Е ПОЛИМЛ.Е И ПОТАРтЕ (исторщско-етнолошка расправа), Посебна издала Етнографског института САНУ,
кн.. 20, Београд 1979, 274 стр.
Жарко Шпепановип ]е као вредан истраживач успео да савлада
знатне тешкопе и напише документовану кн>игу. Она се, и поред
мноштва података, лако чита.
Предмет клиге ]е живот л>удскях за^едница на подруч]у средлег Полишьа и Потар^а од на.)савстарщих времена до кра]а турске
владавине, односно до 1912. мада
}е део Потар]а ослобоЬен ранщ'е.
Под шумом средне Полимл>е подразумева се подруч]е с обе стране
реке Лима измеЬу Иванграда и
При)епол>а, а назив Потар]е означава шире подруч^е тока Таре.
Овде припада и део меЬуреч]а Та
ре и Лима — предео Затар]е.
После краЬег приказа географ
ских одлика, следи главни део
клиге: исторщ'ска и етнолошка
прошлост области. Та] део на.)пре
садржи излагале о предсловенско] епохи. Затим )е реч о перио
ду од доселлвала Словена до кра']& XII века, од кра^а XII до друге
половине XIV века и од друге по
ловине XIV до кра]а XV века.
Наредне стране клиге садрже
излагала о друштвено-политичким
приликама у XVI и у XVII веку;

стале Полимлл и Потар]а у XVIII
века; период првог српског до босанско-херцеговачког
устанка;
средле Полимл>е и Потар]е у догаВа^има од 1875 — 1878. године.
Иза тога излаже се о друштвеним збиван>има у време од 1878.
до 1912. године. На кра^у кн>иге
су завршна разматрала и списак
коришпених извора и литературе.
Жарко ШпепановиЬ, у расправи засновано] као етнолошкоисторщска, наста^ао ]е да живот л>удских за^едница средн>ег Полимлл
и Потарза осветли у н>иховим разноврсним манифестаци]ама. Зато
ова кн>ига садржи описе збивала
у суседним регионима, и свега
што ]е ]аче утицало на друштвена збиван>а у Потар]у и среднем
Полимл>у.
Због свега што садржи ова
кшига пе бити корисна историчарима, етнолозима, антропогеографима. У кн>изи су расветл>ена многа сложена друштвена питала
средаег Полимл>а и Потар]а, ина
че веома знача^ног нашег подручЗован Ф. Трифуноски

ВААКАШКН В1ВЛЮГРАФ1А
"Етс^Хих К. А. Дт)ц&5т1<;, "Крцха цеХет^ Херо-оуп<гои той А1или в&тасй.о-лкт) 1979.
тоцо? V, 426 сл. + Пар&рйрл, 521 <тс.
Солунски часопис Балканска
библиографы!а бележи пету годи
ну успешног излажела. Часопис
]е стекао меЬународни углед и постао неопходан светским научним
круговима, а првобитни пил., да
послужи као информации а грчким
научницима временем ]е превазиЬен. Први том доноси 1500 наслова углавном радова балканских
научника об]авл>ених до 1972. го
дине, а други том 220 наслова рас
права об]авл>ених у 1973. години
на свим свропским ]езицима. У
трепем тому (1974.) наводи се
3000, четвртом (1975)— 4178, петом
(1976) — 3917 монографии а, студи
ла и чланака об)авл>ених у 412 часописа широм Европе и Америке.

Тематска библиографи]а Н.С. Крусулидиса Библиографы]а католич
ке цркве у Хиосу }е новина ко,^
пе бити посвепена посебна пажла
у будупем раду. Уредник Коста
Димадис са сарадницима позива
балканологе на сарадлу у ово]
рубрида желепи да истакне меЬународни карактер часописа.
Библиографииа третира балканска
питала у широком временском
распону од пада Цариграда до данашлих дана по следепим областима: општа быблыографща (руко
писи, периодика, речници, конгреси), религией и црква, политичке и
друштвене науке, уметности, лин
гвистика, кн>ижевност и историка.
Часопис садржи именски и пред
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