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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-
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ви акроним конференције (TMC) која је тако, поред стеченог академ-
ског престижа, сачувала и своју финансијску оправданост, с обзиром 
на релативно високи износ котизације. 

Пета међународна конференција о миграцијама (The 
Migration Conference 2017) одржана је од 23. до 26. августа 2017. у 
Грчкој, на атинском универзитету Харокопио (Harokopio University). 
Иако су пред учеснике постављени прилично строги критеријуми 
– од двоструке анонимне рецензије њихових радова до прилично 
детаљних визуелно-техничких захтева везаних за сам ток презен-
тације – овога пута се на конференцији нашло више од четристо на-
учника из свих делова света, од Аустралије, Кине и Јужне Африке, до 
Финске, Бразила, Мексика и Канаде. Томе су свакако допринели гло-
бални феномени попут мигранстке кризе, повећане људске мобил-
ности, отворених граница, као и њихових економских импликација. 
Учесници су били у прилици да на конференцији упознају водеће 
истраживаче миграција, који су одржали уводна предавања (Saskia 
Sassen, Oded Stark, Giuseppe Sciortino, Neli Esipova, Yüksel Pazarkaya), а 
организоване су и радионице о теоријским и практичним питањима 
којима су се презентери могли прикључити. По обичају успоставље-
ном на претходним конференцијама, посебна пажња је посвећена 
земљи-домаћину и њеним специфичним проблемима у актуелној 
мигрантској кризи. 

Услед обимног и амбициозног садржаја који је уочи самог до-
гађаја публикован у оквиру књиге апстраката,1 конференција се све 
време одвијала кроз седам упоредних панела и четири изложбе по-
стера. Поред тема које миграције сагледавају у општијим контек-
стима – културном, образовном, здравственом, безбедносном, еко-
номском, правном, историјском, верском и политичком – највећи 
број панела био је концентрисан на инвентивне анализе ужих аспе-
ката миграција, без којих је валидна представа о целини готово не-
могућа. У том смислу издвајају се панели о дијаспори, последицама 
„акултурације“ идентитета, мобилности Рома, родним проблемима 
миграната у Турској, миграцијама у руралном контексту, о мигрант-
кињама, антиимигрантским осећањима и доживљају избеглица, 
конфликту и несигурности, о омладини у миграторним процесима, 
високостручним избеглицама и „одливу мозгова“, о новим техноло-

1 The Migration Conference 2017. Programme and Abstracts Book, Fethiye Tilbe, Ibra-
him Sirkeci, Mehtap Erdogan (eds), (Transnational Press London, 2017), 275, http://
migrationcenter.org/2017/tmc2017boa.pdf
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гијама и мигрантима, кинематографској перцепцији миграција и сл. 
Подједнако занимљиве биле су и сесије о односу међународног зако-
нодавства (првенствено европског и немачког) према миграцијама, 
те радови о држављанству и присилним исељавањима, унутрашњим 
миграцијама, интегративним препрекама, учешћу миграната у по-
литичком животу, везама мигрантских породица са матичном 
земљом, о управљању миграцијама, статистици и методологији, без-
бедности и здрављу избеглица, њиховом приступу миграционим 
службама, као и и феномену тзв. повратних миграција. Неколико па-
нела било је посвећено просторним обрасцима људске мобилности у 
широкој историјској перспективи па су манифестације „транснаци-
оналног живота“ илустроване примерима „нордијске“ и „афричке“ 
миграције, као и особеностима све бројније популације досељеника 
у Саудијској Арабији. 

Владан ЈОВАНОВИЋ

______________________________________

Међународна конференција 
Динамика и политике предрасуда од 18. до 21. века,

Универзитет Сапијенца, Рим, 23–24. 6. 2016.

Изузетна виталност актуелних светских проблема попут 
расизма, антисемитизма, ксенофобије и различитих врста дискри-
минације препозната је у друштвеним и хуманистичким наукама 
као један од истраживачких приоритета. Отуда и потреба да се све 
бројнији религијски, етнички и национални конфликти непрекидно 
сагледавају из што више упоредних перспектива: историјске, прав-
не, економске, политичке и социолошке. Полазећи од тога, група на-
учника са римског универзитета Сапијенца (La Sapienza – Università 
di Roma) на челу са Ђузепеом Мотом (Giuseppe Motta) покренула је 
међународни пројекат како би одговорила на нека од питања веза-
них за разумевање значења и улоге предрасуда у друштвеној и исто-
ријској перспективи. Са тим циљем, 23. и 24. јуна 2016. у Риму је одр-
жана мултидисциплинарна међународна конференција “Dynamics 
and Policies of Prejudice from 18th to 21st Century” у организацији 
Одељења за документарне, језичко-филолошке и географске науке 
тамошњег Факултета за књижевност и филозофију (Facoltà di Lettere 


