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Седми панел је био посвећен актуелним темама у српском друштву и
држави. Магдалена Богуславска (Magdalena Bogusławska, професор Института за западну и јужну славистику Универзитета у Варшави) је говорила о ставовима интелектуалне и уметничке елите у Србији према владиној политици реформе система. Дариуш Вибрановски (Dariusz Wybranowski, професор
Института за политикологију и европеистику Универзитета у Шчећињу) је
изнео анализу случаја Радована Караџића у Хагу и одговорности политичких
и војних фактора током сукоба у Босни. Магдалена Рекшћ (Magdalena Rekść,
доцент Института за политичке студије Универзитета у Лођу) је имала излагање о стабилократији у Србији у контексту актуелних политичких режима у
Пољској, Мађарској и суседним балканским државама.

Срђан МИЋИЋ

_____________________
_________________

Научни скуп Историја медицине, фармације,
ветерине и народна здравствена култура,
Историјски архив Тимочка крајина, Зајечар, 1–2. 11. 2018.

У Историјском архиву „Тимочка крајина“ у Зајечару 1. и 2. новембра 2018. одржан је дводневни научно-стручни скуп Историја медицине,
фармације, ветерине и народна здравствена култура, јубиларни, десети по
реду, који је окупио стручне раднике различитих професија: лекаре, архивисте, историчаре, истраживаче и др. Теме скупа су биле: 1. Медицинске и
здравствене прилике у Србији у периоду Првог светског рата 1914–1918. и
Другог светског рата 1941–1945. године (Војни санитет, здравствено стање
војске, избеглиштво; Медицинари на фронту (лекари, болничарке, болничари); Збрињавање и помоћ рањеницима на бојиштима; Мисија Црвеног
крста у светском рату; Учешће и страдање Тимочана у рату; Здравствено
стање становништва у Србији за време рата) и 2. Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура (Здравствене установе и
здравствени радници источне Србије (први лекари, бабице, медицинске сестре); Историјски преглед развоја фармације и ветеринске медицине у Србији; Народна здравствена култура (етномедицина, здравље у народном
животу у традицији и свакодневици)).
На отварању скупа говорили су: Велибор Тодоров, директор Архива у Зајечару, др Петар Пауновић, један од идејних твораца овог скупа, и
др Звонимир Адамовић, спец. урологије, који је отворио скуп. Пријављено
је више од 30 радова, а презентовано 20 стручних радова. Време излагања
било је ограничено на 15 минута.
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Првог дана скупа излагали су: др Петар Пауновић, учитељ здравља,
Рајац (Четврти брак у XIX веку на подручју Крајинског протопрезвитерата); др сц. фарм. Павле Јовић, Српско лекарско друштво, Београд (Почеци
лабораторијске медицине у Србији), др Горан Чукић, Београд, Раковица, са
два рада (Догађања 1915. године и резолуција о пегавом тифусу из 1941.
године; Реаговање на доделу Нобелове награде Николу у Србији у периоду од 1928. до 1941. године), др Василије Драгосављевић, истраживач сарадник, Историјски институт Београд (Сероантрополошка истраживања
Лудвига Хиршфелда на Солунском фронту и њихова улога у формирању и
развоју псеудо-научних расистичких теорија у идеолошком конструкту ЈНП
Збор), Јелица Илић, историчар - виши кустос, Народни музеј „Зајечар“ (Др
Лазар Генчић и савременици), Сузана Петровић, Милена Јовановић, архивисти, Историјски архив „31. јануар“, Врање (Мeдицинске и здравствене прилике у Србији у периоду Првог светског рата 1914–1918. и Другог светског
рата 1941–1945. године), Иван Потић, виши библиотекар, Историјски архив „Тимочка крајина“, Зајечар (Инфективне болести као наше велико народно зло /сепарат/ – Реферат др Косте Тодоровића на Југословенском лекарском конгресу у Новом Саду октобра 1937. године), Агим Јанузи, виши
архивист, Историјски архив „Тимочка крајина“, Зајечар (Пододбор Црвеног
крста среза бољевачког у Бољевцу 1914. године).
Другог дана скупа била је одржана промоција зборника са претходног скупа (др Петар Пауновић). Радове су излагали: проф. Љубодраг Поповић, архивски саветник у пензији (Зајечар 1841 – санитетске прилике),
проф. др Зоран Ј. Војић, Свилајнац (Српска краљевска коњица у Балканским
ратовима и Великом рату), МА Немања Митровић, Филозофски факултет
Београд (XI међународни конгрес за историју медицине), др Милутин Живковић, истраживач сарадник, Институт за српску културу Приштина - Лепосавић, др Дубравка Живковић, доктор медицине, Дом здравља „Др. Симо
Милошевић“, Чукарица, Београд (Здравствена слика Дeжевског среза под
окупацијом (1941–1944)), проф. Славољуб Станковић Тале, Ниш (Санитетски мајор др Михаило (Пејче) Ђорђевић, (Доња Студена, 09. 08. 1903 – 13. 02.
1945, Ниш) – хирург који није преживео тортуру комунистичког казамата),
проф. др Бранко Надовеза, научни саветник, Институт за новију историју
Србије, Београд (Медицинска и друштвена мисао др Косте М. Јовановића),
доц. др Дејан Антић, Филозофски факултет / Универзитет у Нишу, Небојша Озимић, кустос историчар, Народни музеј Ниш (Судбине и важност логорских лекара-заточеника логора на Црвеном крсту /Други светски рат/),
др Коста Николић, научни саветник, Институт за савремену историју, Београд, Небојша Стамболија, истраживач сарадник, Институт за савремену историју, Београд (Др Милан Шијачки и његова искуства у санитету
Југословенске Војске у Отаџбини), МА Милош Жикић, историчар, истраживач приправник, Институт за савремену историју, Београд, МА Борис Томанић, историчар, истраживач приправник, Институт за савремену исто-
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рију, Београд (Санитетска служба југословенске војске у Априлском рату
1941 – стална војна болница V армијске области), др Божица Славковић Мирић, Институт за новију историју Србије, научни сарадник, Београд (Прилог проучавању посмртних обичаја на простору Косова и Метохије у периоду између два светска рата) и др Драгомир Бонџић, виши научни сарадник,
Институт за савремену Историју (Наставници Медицинског факултета у
Београду и Информбиро – случај Борислава Божовића).
Скуп Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура је традиционални скуп о историји медицине који се одржава десет година захваљујући иницијативи Историјског архива у Зајечару и залагању др Петра Пауновића. Већ годинама наилазимо на срдачан
пријем организатора и пријатан боравак у Зајечару. Важно је да нагласимо да овај научни скуп успева да се одржи већ низ година без обзира на проблеме на које су наилазили и да сваке године излази зборник са претходног
скупа. Тај континуитет и напор потребно је подржати и ојачати сваке године доласком истраживача са Института за савремену историју и Института за новију историју Србије из Београда, нарочито млађих истраживача. Та
подршка веома значи Историјском архиву у Зајечару и подстиче га да се потруди да сваке године организује овај научни скуп.

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ

_____________________
_________________

Двадесет трећа годишња светска конвенција
Удружења за изучавање националности,
Институт Хариман Универзитета Колумбија, Њујорк, 3–5. 5. 2018.

Појачано интересовање хуманистичких и друштвених наука за савремене проблеме и глобалне феномене попут мигрантске кризе, ауторитарних режима, корпоративне економије, транснационалног криминала,
растуће друштвене неједнакости и манипулације природним ресурсима
неминовно је подстакло потребу за систематским изучавањем „црних тржишта“ и кријумчарских пракси на југоисточним рубовима Европе, између
Јадрана и Црног мора. Крајем 2016. године, након посете Сандре Кинг Савић,
извршне директорке Центра за управљање и културу у Европи (Center for
Governance and Culture in Europe) Универзитета у Сент Галену, дошли смо на
идеју да заједно покренемо истраживања која би у првој фази резултирала
интердисциплинарном радионицом. Тако смо 19–21. октобра 2017. у Центру за напредне студије у Софији окупили 16 историчара, политиколога,
социолога, антрополога и криминолога из Србије, Швајцарске, Турске, Румуније, Бугарске, Велике Британије, Данске, Немачке и Италије. Ова радио-
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