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ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  1/2018.

Научно-стручни скупови и зборници Конзулат на Република Србија
во Република Македонија – Битола, (2008–2016)

Конзулат Републике Србије у Републици Македонији, на челу с 
почасним конзулом Силјаном Мицевским, од 2008. је организатор науч-
но-стручних скупова под јединственим насловом Конзулат на Република 
Србија во Република Македонија – Битола. 

До сада је одржано шест скупова: 1. „Нушиќ и Македонија“ (5. април 
2008); 2. „Српскиот конзулат и конзулска Битола“ (30. мај 2009); 3. „Битола 
и македонско-српските културни односи и врски“ (15–16. октобра 2010); 
4. „Битола – тема за културно и уметничко творештво на автори од Репу-
блика Македонија и Република Србија“ (21–22. октобра 2011); 5. „Конзул-
ска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички 
врски меѓу Република Македонија и Република Србија“ (31. маја – 1. јуна 
2013); 6. „Афирмација, продлабочување и проширување на културните вр-
ски меѓу Република Македонија и Република Србија“ (30. октобра – 1. но-
вембра 2015).

Када је о броју учесника реч, научно-стручни скупови су од 2008. до 
2015. знатно проширени. Наиме, на скупу 2008. било је само пет учесника да 
би скуп 2015. окупио чак 85 учесника.

Са свих скупова су објављени зборници радова: 1. Нушиќ и Маке-
донија, приредио Славе Николовски - Катин, (Скопје: Македонска искра, 
2008), 101 страна; 2. Српскиот конзулат и конзулска Битола, уредник Ѓорѓи 
Лумбуровски, (Битола: Конзулат на Република Србија во Република Маке-
донија, 2009), 244 стране; 3. Битола и македонско-српските културни од-
носи и врски, уредник Ѓорѓи Лумбуровски, (Битола: Конзулат на Република 
Србија во Република Македонија, 2011), 432 стр.; 4. Битола – тема за кул-
турно и уметничко творештво на автори од Република Македонија и Репу-
блика Србија, уредник Ѓорѓи Лумбуровски, (Битола: Конзулат на Републи-
ка Србија во Република Македонија, 2012), 464 стр.; 5. Конзулска Битола и 
историските, современите и идните културни и уметнички врски меѓу Ре-
публика Македонија и Република Србија, уредник Ѓорѓи Лумбуровски, (Би-
тола: Конзулат на Република Србија во Република Македонија, 2014), 553 
стр.; 6. Битола: Афирмација, продлабочување и проширување на културни-
те врски меѓу Република Македонија и Република Србија, уредник Силјан Ми-
цевски, (Битола: Конзулат на Република Србија во Република Македонија, 
2016), 688 страна.

Теме научно-стручних скупова су обухватале: везе српског књи-
жевника Бранислава Нушића са Македонијом (од прве половине деведесе-
тих година 19. века када је био писар конзулата Краљевине Србије у Битољу 
преко његове државне службе од 1912. у администрацији Краљевине Ср-
бије у ослобођеном Битољу па до његовог оснивања Скопског театра 1913. 
и живота у Скопљу до 1915), истраживање прошлости града Битоља, улогу 
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Битоља као споне српске дипломатије са Македонијом, српско-македонске 
историјске, културне, научне, просветне, књижевне, лингвистичке, етнич-
ке, фолклорне, музичке, црквене, економске, политичке везе и прожимања, 
погледе угледних српских личности на Македонију и погледе угледних ма-
кедонских личности на Србију. 

Учесници скупова су углавном били представници македонских 
и српских научних установа, српске дипломате у Републици Македонији, 
представници државних органа Републике Македоније, Македонске акаде-
мије наука и уметности и македонске црквене јерархије. Опсег тема је обух-
ватио време од средњег века до данас. Разнородност реферата показала је 
суштинску блискост српског и македонског народа продубљену заједнич-
ким животом у југословенској држави и неопходност да се споне два народа 
негују и у раздвојеним државним оквирима. Скоро 300 поднетих реферата 
и објављених радова на научно-стручним скуповима Конзулат на Републи-
ка Србија во Република Македонија – Битола од 2008. до 2016. обавезују ор-
ганизаторе да наставе са окупљањима.

Александар РАКОВИЋ

______________________________________

William J. Rust. Eisenhower & Cambodia: Diplomacy, 
Covert Action, and the Origins of the Second Indochina War. 

Lexington: University Press of Kentucky, 2016, 354.
 
Амерички политички и војни ангажман у југоисточној Азији то-

ком деценија Хладног рата засигурно представља једну од највише ис-
траживаних тема у светској историографији, иако је и ту акценат, пре све-
га, био стављан на америчку политику према Вијетнаму, док су Камбоџа и 
Лаос често више били у сенци свог већег источног суседа. Са друге стра-
не, историчари који су се превасходно бавили савременом историјом Кам-
боџе, као што су Дејвид Чендлер и Бен Кирнан, више пажње су посвећивали 
унутрашњим приликама у тој земљи и околностима које су довеле на власт 
Црвене Кмере 1975. године него што су настојали да проникну у све нијан-
се камбоџанске несврстане спољне политике и специфичног личног и по-
литичког односа који је владар те земље, принц и краљ Нородом Сиханук, 
имао са САД-ом, нарочито пре најакутније фазе Вијетнамског рата. О Кам-
боџи и Лаосу у периоду пре америчке војне интервенције много се мање зна 
у светској историографији, тако да је свака студија на ту тему више него до-
бродошла. 

Амерички новинар Вилијам Раст већ се доказао у послу истори-
чара кроз своје три раније студије у којима се првобитно бавио Кенедије-
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