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Научни скуп Наука и стварност,
Источно Сарајево, 20. 5. 2017.

Филозофски факултет Универзитета у Источном Сараје-
ву био је организатор научног скупа Наука и стварност који је одр-
жан 20. маја 2017. у просторијама овог факултета. На скупу је одржа-
но више сесија са укупно 13 тема: Филозофија и критика, Историја 
српске државности, Дилеме у педагошкој теорији и пракси, Изазо-
ви и перспективе истраживања васпитања, образовања, наставе и 
учења, Противуречности савремених друштвених процеса, Језици у 
контакту, Књижевност и стварност, Књиге, национална и културна 
баштина, Традиција и промене у библиотекарству, Савремена истра-
живања у психологији, Новинарство и политика, Политика и криза и 
Географија и стварност. 

Историјска секција под називом „Историја српске државно-
сти“ требало је да има две сесије са укупно 14 излагања. Одржана је 
једна, преподневна сесија историчара на којој су говорила четвори-
ца историчара, а десет пријављених колега није говорило из разли-
читих субјективних или објективних разлога. Били су пријављени и: 
Слободан Бјелица (Нови Сад), „Војвођанска аутономија и српска др-
жавност у социјалистичкој Југославији“, Јевгениј Иванович Шендри-
ков (Вороњеж), „Малоизвестные советские герои боевых действий 
в районе Воронежа в 1942–1943 гг.“, Мирослав Пешић (Ниш), „Један 
осврт на развој основношколског образовања у Кнежевини Србији 
од 1830. до 1858. године“, Јасмина Шаренац Стаменковић (Ниш), „Ви-
зантија у српским средњошколским уџбеницима за историју у 21. 
веку“, Бојан Крунић (Источно Сарајево), „Границе средњовјековне 
жупе Дрине – прилог проучавању историјске географије Горњег По-
дриња“, Александар Стаматовић (Источно Сарајево), „Проглашење 
Црне Горе за краљевину 1910. године“, Драга Мастиловић (Источно 
Сарајево), „Српска интелектуална елита у БиХ и српска државност 
у условима споразума Цветковић–Мачек“, Радмило Пекић (Косовска 
Митровица), „Насеља нахије Дабар у XV–XVI вијеку“, Бошко М. Бран-
ковић (Бања Лука), „Да ли се историја борбе за аутономију српског 
народа у Босни и Херцеговини понавља?“ и Глигор Самарџић (Косов-
ска Митровица), „О античком насљеђу источне Херцеговине“.

Ипак, сматрамо да је и овако мала и релативно временски 
кратка сесија заслужила пажњу присутних колега, нарочито студе-
ната историје са Филозофског факултета на Палама. Излагања су 
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изазвала интересантну дискусију и размену различитих мишљења 
и ставова. Говорили су: професор Радивоје Радић са Филозофског 
факултета у Београду, „Уздизање Србије у краљевину. Оцене и тума-
чења у византологији“; Бојан Ђокић, стручни сарадник Музеја жр-
тава геноцида, „Српска јавност и злочини у САП Косово 1981–1985“; 
Славиша Вулић са Филозофског факултета на Палама, чија тема је 
носила наслов „Завршне дипломатске припреме Аустро-Угарске за 
окупацију Босне и Херцеговине 1878. године“ и Ненад Антонијевић, 
саветник у Музеју жртава геноцида, „Југословенска и српска истори-
ографија о Косову и Метохији у периоду Другог светског рата“.

Посебну пажњу присутних изазвала је тема истраживања и 
писања о историји Косова и Метохије у 20. веку, и нарочито положај 
и страдање српског становништва на овој територији у различитим 
временским периодима прошлог века.

Ненад АНТОНИЈЕВИЋ
Бојан ЂОКИЋ

______________________________________

Конференција о миграцијама 2017,
Универзитет Харокопио, Атина (Грчка), 23–26. 8. 2017.

Годишње конференције о турским миграцијама покренуо 
је 2012. Ибрахим Сиркечи (Ibrahim Sirkeci), професор транснацио-
налних студија и маркетинга лондонског универзитета Риџентс и 
директор тамошњег Центра за транснационалне студије (Regent’s 
Center for Transnational Studies). Организационим пословима веза-
ним за одржавање конференција управљао је Центар за миграције 
основан при независној академској издавачкој кући Transnational 
Press London. На четири претходне конференције које су одржане у 
Лондону (два пута), Прагу и Бечу главна тема су биле турске мигра-
ције и кретања становништва на просторима некадашњег Осман-
лијског царства и о њима је у просеку расправљало више од двеста 
учесника. У међувремену, свет се суочио са мигрантском кризом, што 
је руководиоце Центра за миграције подстакло да овогодишњи на-
учни скуп у потпуности прилагоде новонасталим околностима, уз 
неизбежно ширење тематских оквира. За почетак, организатори су 
простом заменом речи (The уместо Turkish) задржали препознатљи-


