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После сва три панела вођена је веома садржајна дискусија. 
Издвојићемо неке од најзначајнијих ставова. Академик проф. др Љу-
бодраг Димић је упозорио на постојање опортунизма у рецензијама 
(лични, професионални, мање политички). Говорио је о потреби да 
историографија буде под научним надзором и да до тог стадијума није 
дошла упркос завидном корпусу знања. Проф. др Милан Ристовић је 
говорио о стању у коме се наука налази износећи запажање да се она 
данас налази „на вештачком дисању“. Подсетио је да су бројне књиге 
и научни пројекти у протеклим деценијама остали без озбиљне кри-
тичке анализе. Указао је и на то да би требало да постоји кровна орга-
низација историчара која би требало да организује редовне конгресе 
историчара. Др Момчило Исић је апострофирао потребу да научни ин-
ститути и универзитетске катедре одреде белине у историографији, 
како би наредних година многе неистражене теме добиле научна ту-
мачења и закључио да не постоји оправдање за изостанак научног 
дијалога о објављеним књигама. Др Олга Манојловић Пинтар се зало-
жила за одржавање концепта анонимности рецензената и исказала 
потребу да објављивање једног текста буде почетак научне дебате. Др 
Александар Стојановић је у први план истакао потребу обезбеђивања 
квалитетних и непристрасних рецензија.

Овим скупом је Институт за новију историју Србије започео 
серију научних разговора о најважнијим темама које обележавају 
стање српске историографије на почетку 21. века. Најављено је да ће 
повод за следеће окупљање бити разговор о рецепцији српске исто-
риографије у свету и ближем окружењу.
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Научна конференција Italy and the Deportation of Jews in the 
Occupied Territories during the Second World War: 1939–1945 одржана 
је у Риму на Слободном међународном универзитету за друштве-
не студије – Гвидо Карли (Libera Università Internazionale degli Studi 
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Sociali LUISS – Guido Carli) 11. и 12. маја 2017. године. Научни скуп 
који је окупио истраживаче из: Италије, Србије, Грчке и Русије део 
је међународног пројекта Италија и депортација Јевреја са окупаци-
оних подручја током Другог светског рата: 1939–1945 (Italy and the 
Deportation of Jews in the Occupied Territories during the Second World 
War: 1939–1945). Скуп који је одржан у Риму представља завршну 
конференцију једногодишњег међународног пројекта који је отпо-
чео 2016. а у оквиру кога је једна од првих радионица под називом 
„Путеви ка опстанку? Југословенски Јевреји и италијанска окупаци-
она зона 1941–1943. (Paths to Survival? Yugoslav Jews and the Italian 
Occupation Zone 1941–1943)“ одржана у Београду у Институту за но-
вију историју Србије од 23. до 25. марта 2016. године. 

Као представници партнерских организација из Србије, Ин-
ститута за новију историју Србије и Центра за истраживање и едука-
цију о Холокаусту, на конференцији су учествовали: др Олга Манојло-
вић Пинтар, др Сања Петровић Тодосијевић и др Милован Писари. 
Радни језици конференције били су италијански и енглески.

Дводневна конференција започела је поздравним говором 
представника Универзитета Гвидо Карли да би наставила рад изла-
гањем презентација пре свега колега представника партнерских ор-
ганизација на пројекту из Италије, као и бројних истраживача који се 
баве сродним темама. Током првог радног дана, прва два од четити па-
нела, у оквиру којих су се представиле колеге: Ester Capuzzo (Gli ebrei 
dall’Unità al fascismo), Giuseppe Parlato (Renzo De Felice: l’antisemitismo 
italiano e il fascismo), Mario Toscano (Ebrei italiani di fronte al fascismo. 
Dalle origini alle leggi razziali), Roberto D’Angeli (La Repubblica sociale 
italiana e la dichiarazione di guerra alla “razza ebraica”), Gianni Scipione 
Rossi (Gli intellettuali italiani e l’antisemitismo: il caso di Attilio Tamaro 
attraverso un carteggio inedito) и Filippo Bignato (Le occupazioni militari 
italiane e gli ebrei nei documenti del AUSSME. Guida alle fonti), била су 
посвећена коренима и узроцима настанка антисемитизма и фашиз-
ма у Италији. 

Током трећег панела сви заинтересовани учесници и бројни 
посетиоци са стране могли су се упознати са значајним резултатима 
истраживања колега који су у свом раду фокусирани на дипломат-
ске односе фашистичке Италије током Другог светског рата (Daniele 
Caviglia (Sorelle latine in guerra. Le relazioni diplomatiche italo-francesi 
durante il fascismo), Luca Fenoglio (La politica fascista nei confronti degli 
ebrei stranieri nella Francia sudorientale, 1942–1943: contesti, questioni 
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e numeri), Emanuele Sica (La Quarta Armata in Francia (1942–1943). 
Cronache di un’ occupazione ambigua)), као и на учешће и положај ита-
лијанских војника у војним операцијама фашистичке коалиције на 
Источном фронту (Giorgio Petracchi (Le relazioni italo-sovietiche tra le 
due guerre: mancate intese e conflitti ideologici), Natalia Terekhova (La 
politica degli occupanti italiani nell’URSS nei confronti delle popolazioni 
ebraiche), Maria Teresa Giusti  (La tragedia degli italiani in Russia 1941–
1943)).

Током другог радног дана учесници конференције излага-
ли су резултате својих истраживања у оквиру четири панела. Глав-
на тема је био положај јеврејских заједница у годинама непосред-
но пред почетак и током Другог светског рата широм Медитерана 
(Luca Micheletta (La politica estera dell’Italia fascista e il Mediterraneo), 
Luigi Goglia (Gli ebrei nella legislazione razziale e durante la Seconda 
Guerra Mondiale nella colonia libica (1938–1942)), Luisa Natale 
(Ebrei di Libia: una lettura quantitativa), Pia Toscano (I patrimoni degli 
ebrei di Libia dopo le leggi razziali tra repressione e tolleranza), Anna 
Pizzuti (L’internamento in Italia degli ebrei con cittadinanza inglese 
residenti nella colonia libica: una testimonianza), Alessandro Volterra 
(I documenti conservati negli archivi centrali sugli ebrei di Libia (prime 
considerazioni), Marco Cavallarin (Ebrei nell’Eritrea coloniale e post 
coloniale)) и Балкана, пре свега унутар Југославије (Massimo Bucarelli 
(Una guerra inevitabile? Il confronto italo-jugoslavo per lo spazio 
adriatico e balcanico), Milovan Pisarri (La Shoah nello Stato Indipendente 
di Croazia e in Serbia: persecuzioni, sterminio e vie di salvezza), Олга Ма-
нојловић Пинтар (Remembering and testifying. Memories of Jews from 
Yugoslavia on their paths to survival), Сања Петровић Тодосијевић 
(Holocaust with(out) bullets. The public and the property of the Jewish 
people from the Kladovo Transport in the period from 1941–1944)), Грч-
ке (Marco Clementi (L’Italia in Grecia. Amministrazione civile e militare 
e piani di mutamenti territoriali in Egeo), Francesco Anghelone (Italiani 
in Grecia dopo l’8 settembre 1943), Giorgos Antoniou (Demographic and 
sociological perspectives on the Holocaust in Thessaloniki. Revisiting the 
issue of victims and survivors)) и Албаније (Tommaso Dell’Era (Italian 
Occupation of Albania, Albania and the persecution of the Jews and the 
Slavs 1939–1943)).
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