
307

У тим излагањима, не у свим, из њиховог угла било је погледа на југословен-
ске ратове деведесетих.

Када је реч о представницима Републике Србије, само је рабин Исак 
Асиел добио прилику да буде излагач. Теме реферата које су поднели про-
фесор др Бранко Ракић, професор др Мирољуб Јевтић и др Александар Ра-
ковић нису биле укључене у програм скупа који смо сазнали када смо стиг-
ли у Доху. Намера Раковића је била да представи веома успешан међуверски 
дијалог у Републици Србији, чији је координатор био. Пошто то није био у 
могућности, договорио се са рабином Исаком Асиелом да он каже и ставове 
које је Раковић желео да изнесе у свом излагању. 

Утисак о Тринаестој међуверској конференцији у Дохи је, на кон-
цу, веома добар. Организација је била на врхунском нивоу. Важно је да смо 
као представници неформалне делегације Републике Србије (Српска пра-
вославна црква, Јеврејска заједница, Универзитет у Београду, Институт за 
новију историју Србије) први пут били присутни на великом и важном ску-
пу у Катару. Биће, надамо се, прилике да на следећој међуверској конферен-
цији у Дохи представници наше земље буду заступљени са више излагања.

Александар РАКОВИЋ

______________________________________

Научна конференција History of relations between Czechoslovakia
and Yugoslavia, Београд, Амбасада Републике Чешке, 24. 5. 2018.

Научници већ неколико година на бројним научним конферен-
цијама обележавају стогодишњице датума везаних за Прави светски рат. 
Обележавајући сто година југословенско-чехословачких (српско-чешких 
и српско-словачких) међудржавних односа, амбасаде Чешке и Словачке у 
Београду пружиле су прилику шесторици научника да изнесу погледе на 
различите аспекте тих веза. Конференцију је подржало и Министарство 
иностраних послова Републике Србије, а одржана је у просторијама Амба-
саде Чешке. Скуп су отворили отправник послова Републике Чешке Pavel 
Kobližka, амбасадорка Републике Словачке Dagmar Repčeková, заменик ми-
нистра иностраних послова Чешке Jakub Dürr, бивши словачки амбасадор у 
Србији Miroslav Mojžita и помоћник министра иностраних послова Србије 
Дејан Ралевић.

Стручни део скупа био је подељен у два панела. У првом је проф. др 
Вацлав Штјепанек (Václav Štěpánek) са Масариковог универзитета у Брну 
веома надахнуто говорио о делатности Томаша Масарика и његовом зна-
чају за стварање Краљевине СХС, др Миле Бјелајац (Институт за новију 
историју Србије) је изложио прилике у међуратној Европи, разлоге за ства-
рање Мале антанте и указао на покушаје ревизионизма у историографији 

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАУЧНИМ СКУПОВИМА



308

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2018.

у тумачењу одговорности за светске ратове, док је др Марош Мелихарек 
(Maroš Melichárek) са Универзитета у Кошицама говорио о томе како је че-
хословачка историографија писала о Србији у светским ратовима. Овим па-
нелом је руководио Ненад Шебек.

Модератор другог панела била је Јасминка Симић, која је показа-
ла доста осећаја и разумевања за потребе научника да публици целовито 
прикажу резултате својих истраживања. Др Мартин Јаринкович (Martin 
Jarinkovič) из Источнословачког музеја из Кошица је говорио о политици 
словачке дипломатије 1939–1945. према југословенском простору. Др Сло-
бодан Селинић (Институт за новију историју Србије) је усмерио пажњу на 
савезничке односе, сарадњу, али и неспоразуме Југославије и Чехословач-
ке од 1946. до 1949. године. Др Ондреј Војтјеховски (Ondřej Vojtěchovský) са 
Карловог универзитета из Прага је у веома садржајном излагању говорио о 
бројним аспектима југословенско-чехословачких односа од 1969. до 1989. 
Истичемо да су колеге Војтјеховски и Јаринкович, као и професор Штепанек 
своја излагања одржали на изванредном српском језику.

Овај скуп је имао висок научни ниво, али је његов значај превази-
лазио уске стручне оквире. О томе сведочи не само присуство дипломат-
ских представника Словачке, Чешке и Србије, већ и новинара, научника и 
припадника чешке мањине у Србији. Верујемо да ово неће бити једина ма-
нифестација којом ће српски, чешки и словачки политички представници, 
а пре свега научници обележити веома важан јубилеј, те да ћемо неком но-
вом приликом бити у могућности да чујемо резултате истраживања и дру-
гих научника који се баве југословенско-чехословачким темама.

Слободан СЕЛИНИЋ

______________________________________

Научни скуп Право на побуну: ‘68. код нас и у свету,
САНУ, Београд, 4. 6. 2018.

У организацији Балканолошког института САНУ, у Београду је 4. 
јуна 2018. одржан научни скуп посвећен педесетогодишњици значајних до-
гађаја из 1968, како оних у свету тако и у Југославији.

Скуп је имао интердисциплинарни карактер, па су различите теме 
везане за догађаје из и око 1968. проучаване из угла историографије, еконо-
мије, социологије и филозофије. Уводна излагања су имали академик Миха-
ило Војводић и председник САНУ академик Владимир С. Костић.

Рад скупа је био тематски подељен у два дела. Први је насловљен 
„Југославија и свет 1968. године“. О економским, политичким и друштве-
ним компонентама југословенског развитка шездесетих година 20. века и 
о бројним аспектима међународне димензије догађаја из 1968. и спољно-


