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На докторском семинару одржаном 11. и 12. децембра 2017. годи-
не Одељење за историју Филозофског факултета Универзитета у Љубљани 
угостило је студенте докторских студија са простора некадашње Југосла-
вије. На скупу је учествовала генерација рођена непосредно пред распад ју-
гословенске државе, која је добила прилику да се међусобно упозна, раз-
мени искуства и погледе тематски везане за епоху савремене историје 
југословенског простора.  

Тема семинара, Архивска грађа и моја докторска дисертација, по-
служила је као полазна тачка дијалога. У уводном делу учесници су изложи-
ли проблеме с којима су се суочавали током процеса истраживања у архив-
ским институцијама. Том приликом искристалисале су се групе проблема 
које су углавном произилазиле из просторних (географских) компоненти 
докторских радова. Докторанти чије су се теме односиле на уже географ-
ске целине и чија су истраживања већим делом спровођена у локалним и 
окружним архивима, истакли су да је главна препрека њиховим настојањи-
ма био немар службеника, оштећеност грађе услед лоших физичких усло-
ва у којима се чува, минули грађански рат у коме су документа нестајала 
и уништавана, те разне бирократске перипетије. Другу групу сачињавали 
су реферати који третирају друштвену историју одређених југословенских 
република. Проблематика дела ових истраживања тицала се немогућности 
да се изнађе релевантна грађа која би квалитативно задовољила основне 
хипотезе ових радова. Узрок томе је обрнут процес у истраживачком по-
ступку, где се прво постави хипотеза уместо да се пре тога прикупе и анали-
зирају архивски и други извори. По питању тема из историје југословенске 
државе и друштва, као и дипломатских односа са иностранством, ситуација 
је била знатно повољнија. Како је делатност централних државних инсти-
туција оставила националним архивским установама садржајно најбога-
тију грађу, тако су и учесници који су реферисали о проблемима истражи-
вања на теме из општејугословенске историје стајали на сигурнијем тлу, јер 
је богатство историјских извора умногоме олакшало њихове истраживач-
ке напоре.  

На основу представљених реферата створио се увид у основне теш-
коће у истраживањима. У делу предвиђеном за дискусију, уследио је кон-
структивни дијалог током кога су изнета запажања, критички осврти и 
сугестије. На крају првог, радног дана конференције, организатори су ис-
такли велико задовољство разноврсношћу радова који су представљени и 
изразили уверење да ће се с оваквом праксом наставити у будућности. По-
следњег дана организатори су приредили излет за време кога је обављена 
посета Војном парку у Пивки и Техничком музеју Словеније. Напослетку, на-
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метнуо се општи утисак да је циљ семинара успешно остварен и да су ство-
рене повољне основе за будућу сарадњу најмлађе генерације историчара с 
простора бивше Југославије.   
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