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Rep. Moldova (Contribution of public associations from the Republic of Moldova 
in the field of knowledge and promotion of cultural heritage), Marius-Ioan Grec – 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, („Românul” newspaper from Arad – an 
overview of the year 1919), Angela Lisnic, Ludmila Ponomariov – Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Rep. Moldova (Caricature of the 
moldavian periodical postwar – media-source of leisure and daily life approval).

На конференцији су покренуте плодне дикусије, које су потакле 
размишљања у новим правцима истраживања. Организатори су били ве-
ома љубазни, срдачни и ненаметљиво присутни за сваку помоћ приликом 
одржавања скупа, тако да је конференција била за сваку похвалу. Требало 
би одржавати научну везу са организаторима и у будућности наставити са-
радњу. Значајно је нагласити и то да је зборник History, Culture and Research 
са радовима учесника био спреман на дан конференције, врло квалитетно 
технички урађен. Радови представљени у зборнику биће интересантни ис-
траживачима различитих области и периода. 

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ
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Научни скуп Наука без граница 3,
Косовска Митровица, 21–22. 9. 2019.

Научни скуп Наука без граница први пут је организован 2017. годи-
не, са акцентом на интердисциплинарном приступу у истраживању, пред-
стављању и објављивању сазнања и истраживања из различитих научних 
области. За ову конференцију влада интересовање домаћих и страних ис-
траживача из области језика, књижевности, историје, историје уметности, 
филозофије, психологије, социологије, педагогије и других области, што 
показује број учесника. С обзиром на то, Филозофски факултет Универзи-
тета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици поно-
во је ове године организовао интердисциплинарни научни скуп под нази-
вом Наука без граница 3 (Science Beyond Boundaries 3). Нагласак је стављен 
на мултикултурални контекст и интеркултуралност, са уверењем да однос, 
размена и скуп динамичких токова различитих култура иновативним при-
ступом могу значајно допринети процесу доласка до нових сазнања, њихо-
вој размени, а тиме и унапређењу науке.

Циљ конференције, према речима организатора, јесте „промо-
висање сарадње, вредности размене искустава и саопштавања резулта-
та истраживања с фокусом на иновацијама, интердисциплинарности и 
спремност за искорак изван граница традиционалног поимања науке и 
оквира традиционалних структура који омеђавају процес учења, доласка 
до сазнања и њихове размене у истраживањима“. 



292

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  1/2020.

Пленарни излагачи били су Елени Грива, професор примењене 
лингвистике на одсеку за основно образовање Универзитета Западна Ма-
кедонија (Грчка), Дејвид Кори, професор друштвених и глобалних студија 
на Универзитету Висконсин (САД), Ахмет Јуксел, професор модерне ото-
манске историје на Филолошком факултету Џумхуријет Универзитета у 
Сивасу (Турска). Био је присутан велики број излагача из Грчке, Русије, Ве-
лике Британије, Француске, Казахстана, САД-а, Шведске, Републике Српске, 
Црне Горе, Македоније и Србије. То доказује и 16 паралелних сесија првог 
дана конференције (114 излагања) и осам другог дана (51 излагање). Теме 
су биле веома разноврсне и из различитих области и периода. Самим тим, 
радови који буду изашли у најављеном зборнику биће интересантни и ко-
рисни стручној и широј заједници. 

Научна конференција Наука без граница 3 значајна је пре свега јер 
промовише позитивно интердисциплинарно партнерство, чиме научни-
цима и истраживачима омогућава повезивање, дискутовање, саопштавање 
резултата истраживања, размену искустава и сарадњу у пријатељском, под-
стицајном и интелектуално стимулативном окружењу. Неопходно је нагла-
сити да се истовремено промовише и афирмише Косово и Метохија као 
значајан српски научни центар. Такође, ова конференција и Филозофски 
факултет у Косовској Митровици представљају показатељ српског опстан-
ка на овим просторима, што је нарочито значајно за околности у којима се 
српски народ налази на Косову и Метохији. 

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ
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Meђународна научна конференцијa
Balkan express, Праг, Чешка, 8–9. 11. 2019.

У организацији Института за етнологију у Прагу, уз подршку Фа-
култета хуманистичких наука Карловог универзитета, Историјског инсти-
тута Чешке академије наука, Института за међународне студије (Факултета 
за друштвене науке Карловог универзитета) и Чешког удружења за словен-
ске, балканске и византијске студије, одржана је међународна конферен-
ција Balkan express: Living together – Tolerance, Coexistence, Reconciliation. Ово 
је била пета конференција Balkan express чији је циљ био да окупи истражи-
ваче на тему „заједничког живота“, односно толеранције, коегзистенције и 
сарадње.

Првог дана конференције била су четири панела (Yugoslavism, 
Reconciliation, Constructing Collective Identitie, Family and Community). Из-
међу панела су приказана три филма Bottle Herders (2015, режија: Gabriela 
Fatková) и два у организацији Visual Anthropology Center - VAC (Belgrade). 


