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VATICANO - "Bibliographia Missionaria": publicado o volume de 2011
Cidade do Vaticano (Agência Fides) - A Biblioteca da Pontifícia Universidade Urbaniana publicou o LXXV
volume da "Bibliografia Missionária" relativa ao ano 2011. A obra, única em seu gênero, oferece uma rica
documentação de livros e artigos relativos ao mundo missionário em seus vários aspectos históricos e
contemporâneos: ordens religiosas, congregações missionárias, territórios de missão, metodologia missionária,
diálogo inter-religioso, ecumenismo, novos movimentos religiosos... Anualmente, apresenta um quadro exaustivo
de cerca de 4.000-5.000 assinalações sobre o que foi publicado sobre as missões em mais de 800 periódicos do
mundo inteiro. Cada volume ainda apresenta 30/40 críticas literárias preparadas por especialistas em ciências
missiológicas.
O volume é em inglês, enquanto as citações de livros e artigos estão em sua língua original: inglês, francês,
alemão, holandês, italiano, português, espanhol, polonês e escandinavo. Bibliographia Missionária foi fundada em
1925 por pe. Johannes Rommerskirchen, OMI, e a publicação foi suspensa somente durante a Segunda Guerra
Mundial. Nestes 76 anos, registrou uma significativa evolução e foram introduzidas mudanças substanciais em
seu conteúdo e estrutura, passando de 80 páginas do primeiro volume para 571 do último. Desde 1978
Bibliographia Missionária está unida à biblioteca da Pontifícia Universidade Urbaniana. O atual responsável é pe.
Marek Rostrowski, OMI, bibliotecário.
O volume LXXV, último publicado, relativo ao ano 2011, assinala 4.160 artigos, teses e publicações sobre 23
temas, como: teologia da missão, história da missão, estado atual e futuro da missão, institutos missionários,
diálogo ecumênico e missão, religiões, missão e ateísmo, missão e cultura, situação da missão nos diversos
continentes: Europa, Ásia, África, América Latina, Estados Unidos e Canadá, Austrália e Oceania. O Apêndice,
apresenta a lista dos 75 volumes de Bibliografia Missionária publicados, com as principais referências, e a crítica
de 40 livros de caráter missionário. Dois amplos índices completam o volume: autores e pessoas, temas – e a lista
das revistas consultadas. Para mais informações: Urbaniana University Press. Via Urbano VIII, 16 - 00120 - Città
del Vaticano. Email:uupdir@urbaniana.edu. (SL) (Agência Fides 2/10/2012)
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