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О АСТРОНОМИЈИ И БИБЛИЈИ 

 

Резиме: Питања о односу Библије и астрономије настављају па привлаче широко  

интересовање. Насупрот распрострањеним предрасудама, увек је постојало и и даље 

постоји снажно интересовање научника за религиозна питања. У овом предавању ћу дати 

примере оваквих интересовања и дискутоваћу резултате прегледних истраживања о 

ставовима научника. Такође, даћу преглед широког опсега погледа на то шта Библија 

заправо тврди о стварању Васионе а завршићу прегледом оног што нам модерна 

астрономија говори о стварању Васионе. 

 

Др Гаскел је астроном са Универзитета у Тексасу. Активан је истраживач и аутор и 

коаутор многих научних радова о супермасивним црним рупама у центрима галаксија. 

Такође, он је хришћанин евангелистичке деноминације. 

 

Perspectives on Astronomy and the Bible 

 

Martin Gaskell, Astronomy Department, University of Texas, Austin, TX 78712-0259, USA 

 

Questions about the Bible and astronomy continue to be of widespread interest.  Contrary to 

some popular misconceptions there has always been and continues to be a strong interest in 

religious questions among scientists.  In this talk I give examples of this interest and I discuss 

the results of surveys of the attitudes of scientists.  I give an overview of the range of views held 

on what the Bible says about the creation of the universe, and I end up by giving an illustrated 

overview of what modern astronomy is telling us about the origin of the universe. 

 

Dr. Gaskell is an astronomer at the University of Texas.  He is an active researcher who is the 

author or co-author of many papers on supermassive black holes in the centers of galaxies.  He 

is also an evangelical Christian. 

 

Martin Gaskell   E-mail: gaskell@astro.as.utexas.edu 

http://www.as.utexas.edu/~gaskell/ 

http://incolor.inebraska.com/gaskell/compose.html 

 

 

Семинар се одржава у сали 301Ф на Институту, на 3. спрату, лифт лево гледано са 

улаза, у згради преко пута зграде САНУ (некадашња СДК), Кнез Михаилова 36.  
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