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(делатност Станислава Новорите) и Драгана Богетића (економски односи 
две државе педесетих и шездесетих година 20. века).

Научни скупови о југословенско-пољским односима су показали 
виталност опстајањем у дугом низу година, али је појављивање неколико 
млађих колега који су овога пута први пут учествовали сведочанство о томе 
да истраживање југословенско-пољских веза има и перспективу. Ни овога 
пута није изостала традиционално добра организација и гостопримство 
пољских домаћина, који су учесницима конференције уприличили обила-
зак Бидгошча у пратњи водича, као и посете Познању и Гњезну. Договорен 
је наставак сарадње одржавањем осме конференције 2020. у Београду, као и 
објављивање зборника радова са ове конференције.

Слободан СЕЛИНИЋ

______________________________________

Научна радионица Dynamika migrací a jejich dopadů v komparativní 
perspektivě v oblasti bývalé Jugoslávie, Праг, 8. 10. 2019.

Катедра за јужнословенске и балканистичке студије Филозоф-
ског факултета Карловог универзитета у Прагу (Katedra jihoslovanských a 
balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) и Инсти-
тут за светску историју Филозофског факултета истог универзитета (Ústav 
světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) били су 8. ок-
тобра 2019. место научног разговора и плодне дискусије српских и чеш-
ких историчара, као и младих чешких студената и докторанада који су 
опредељени за изучавање историје, културе и језика народа Балканског 
полуострва. Повод је била конференција Dynamika migrací a jejich dopadů 
v komparativní perspektivě v oblasti bývalé Jugoslávie. Одржана су три преда-
вања. Проф. др Милан Ристовић (шеф Катедре за општу савремену исто-
рију Филозофског факултета у Београду) говорио је о миграционим кре-
тањима на Балканском полуострву од друге половине 19. века до данас. 
Оцењујући миграције у овом делу Европе као процес дугог трајања, проф. 
Ристовић их је довео у контекст односа међу балканским народима и држа-
вама, унутрашњих покретача миграција (економске кризе, колонизације, 
урбанизација...), али и глобалних догађаја, попут светских ратова. Др Сло-
бодан Селинић (Институт за новију историју Србије) је говорио о економ-
ским емиграцијама из Југославије педесетих и шездесетих година 20. века. 
Др Ондржеј Жила (Катедра јужнословенских и балканистичких студија 
Карловог универзитета) је представио резултате истраживања исељавања 
Срба из Сарајева после окончања грађанског рата у БиХ. Суочавајући се са 
недостатком неких кључних докумената из тог периода, Жила је уложио 
велики напор да у највећој могућој мери, користећи литературу, доступне 
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изворе, фотоархиву, сведочанства савременика, пре свега ставове српских 
и муслиманских вођа у БиХ и представника страних држава, научно објасни 
једну епизоду драматичних догађаја са краја рата у БиХ.

У раду конференције су учествовали и проф. др Јан Пеликан, проф. 
др Вацлав Штепанек, др Ондржеј Војтјеховски, др Милан Совиљ, Михад 
Мујановић и више студената основних и докторских студија. Интересо-
вање за теме покренуте у уводним излагањима преточено је у дугу и веома 
плодну дискусију. Учесници су из више углова осветлили живот у мултиет-
ничким заједницама некадашње југословенске државе. Овај скуп је пред-
стављао настављање дуге и успешне сарадње чешких и српских научника и 
омогућио учесницима из Србије да се упознају са новим генерацијама чеш-
ких колега заинтересованих за проучавање историје и културе јужносло-
венског простора. Организатор заслужује највишу оцену за организацију и 
гостопримство указано гостима из Србије.

Слободан СЕЛИНИЋ

______________________________________

Научни скуп Brána nejen jazyku a literatuře otevřena,
Београд, 24–25. 10. 2019.

Удружење Чеси Србије (Češi Srbska) организовало је у Београду, у 
просторијама Националног савета словеначке мањине у Србији, нову дво-
дневну научну конференцију под називом Brána nejen jazyku a literatuře 
otevřena са циљем да се, као и на сличним скуповима претходних година, 
укаже на неке од најзначајнијих особина живота чешке националне мањи-
не у Србији у прошлости и данас. Намеру организатора осликавају речи 
председника удружења Чеси Србије проф. др Јоже Сивачека, који је подсе-
тио на важност проучавања порекла, идентитета, језика, живота чешке 
заједнице у Србији.

У центру пажње већине излагача био је живот чешких породица. 
Др Ленка Јакоубкова Будилова (Lenka Jakoubková Budilová, Институт етно-
логије, Филозофски факултет Карловог универзитета у Прагу), Станислав 
Хавел (учитељ чешког језика у Србији), проф. др Јаромир Линда (Jaromír 
Linda, Филолошки факултет у Београду), доц. др Марек Јакоубек (Инсти-
тут етнологије, Филозофски факултет Карловог универзитета у Прагу) и 
МА Андреј Кубичек (Andrej Kubíček, докторанд, Инстит за криминолошка 
и социолошка истраживања из Београда) ову тему су осветилили из број-
них углова (обичаји, занати, вера, школство, учитељи, традиције на којима 
се заснива емоционална веза Чеха са матицом, учење чешког језика, транс-
формације чешког идентитета, социолошке детерминанте чешких породи-


