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них мањина, о проблематичним појмовима „праведног“, односно „непра-
ведног“ мира, поретка или граница, о значају аустроугарског наслеђа за 
разумевање историје новонасталих држава, о перзистентности социјал-
них, привредних и политичких проблема који су оптерећивали друштва 
међуратне југоисточне Европе а потицали су из периода хабзбуршке вла-
сти, о слици Немачке у државама европског југоистока и др. – која је указала 
на комплексност историјских појава које су биле тема овогодишњег скупа.

Наталија ДИМИЋ 

______________________________________

Међународна научна конференција
Тhe great powers influence on the security of small states,

Охрид, 23–25. 6. 2019.

У организацији Факултета за безбедност у Скопљу и Фондације 
Hanns Seidel одржана је 10. међународна конференција Тhe great powers 
influence on the security of small states на Охриду. Њен циљ, према речима ор-
ганизатора, био је обраћање пажње на истраживање питања безбедности, с 
обзиром на недостатак научних радова о овој теми, и охрабривање академ-
ске заједнице да размени мишљења на основу својих специфичних научних 
истраживања. Ова идеја се поклапа са потребом решавања савремених иза-
зова питања безбедности. Проширење спектра научне мисли повезано је са 
изазовима са којима се суочавају државе, посебно у доба глобалних и дина-
мичних кретања светских процеса.

Конференција је организована у три панела. Први, под називом 
„Геостратешки интереси и политички утицаји“ (Geostrategic interests and 
political influences) обухватио је теме као што су: геополитички сукоб кон-
цепата, интереса и идеологија у региону: евроатлантска и евроазијска ин-
теграција; руски утицај на Балкану – дестабилизујућа претња или фактор 
економског раста; турска спољна и безбедносна политика на Балкану; је-
дан појас један пут – Кина између економске промоције и демократске пре-
преке; улога САД на Балкану у ери председника Трампа; немачки стратеш-
ки интереси у региону. У оквиру другог панела „Нови сигурносни изазови“ 
(New security challenges and asymmetric threats) истраживачи су говорили 
о темама као што су радикализам и Балкан; сигурност између стратегија 
и црвених линија на Балкану; улога недржавних актера у безбедности ју-
гоисточне Европе; претње као нови изазови сигурности. На трећем пане-
лу „Глобални покрети и промене политика“ (Global movements and changing 
policies) изнета су истраживања о темама: миграција, људских права, по-
литичких и сигурносних ризика за мале државе; улога владавине закона 
у равнотежи између правде и сигурности у међународним односима; сав-



289

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАУЧНИМ СКУПОВИМА

ремени облици криминала као глобална претња; јачање капацитета малих 
држава за борбу против корупције и организованог криминала. 

Тема конференције веома је актуелна и изазива интересовање код 
научне и друштвене јавности. Кроз своја истраживања учесници су пону-
дили стручне одговоре на савремене безбедносне ризике, односно на де-
стабилизујуће факторе који изазивају сукобе. Као што сам назив конферен-
ције упућује, радови су третирали питања безбедности у многим научним 
дисциплинама, покушавајући да допринесу потврђивању постојећих и 
стварању нових решења у области сигурности, међународних односа, ев-
роатлантске интеграције и криминалистике. Истраживачи су путем својих 
радова, дискусија и разменом мишљења покушали да нађу решења за иза-
зове који су се појавили у безбедности. Кроз аргументовану расправу, кон-
ференција је подстакла и дискусију о утицају великих и регионалних фак-
тора сигурности на Балкану. На крају, требало би истаћи да су већ изашла 
два тома зборника Тhe great powers influence on the security of small states у 
којима су прикупљени резултати истраживања изложених на научном ску-
пу, који би требало да омогуће примену рационалног и прихватљивог ре-
шења у реформама система безбедности. 

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ
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Међународна научна конференција
History, culture and research, Дева, Румунија,

1–2. 11. 2019.

Музеј дакијске и романске цивилизације (Muzeul Civilizaţiei Dacice 
şi Romane Deva) у Деви, у сарадњи са Удружењем за балканску историју, ор-
ганизовао је трећу интернационалну конференцију под називом History, 
Culture and Research, чија је тема била је широко постављена, па су и изла-
гања била разноврсна. Циљ организатора је управо био да се размене раз-
личити научни резултати и да се заинтересује научна јавност за нове теме, 
можда некима непознате или мало познате. 

Конференција се одвијала у две секције. У првој су своје радове 
представили: Mihai Dragnea – Asociaţia de Istorie Balcanică, Bucureşti (Mental 
Geographies and Cultural Identities in the Baltic Region in the Eleventh-Century: 
the Anglo-Saxon “Cotton” World Map), Melina Rokai – University of Belgrad, Serbia 
(The fifteenth-century Bosnia and endeavors for its inclusion into the Western 
Europe of the time), Robert Mirică – Centrul de Studii Mediavale, Universitatea 
din Bucureşti, (The figure of the sorcerer archers in the demonological treaty 
Malleus Maleficarum (1487)), Marina Bantiou – Ionian University, Corfu, Grecia, 
(Western influences on the ottoman society in the 18th century), Antonis 


