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ремени облици криминала као глобална претња; јачање капацитета малих 
држава за борбу против корупције и организованог криминала. 

Тема конференције веома је актуелна и изазива интересовање код 
научне и друштвене јавности. Кроз своја истраживања учесници су пону-
дили стручне одговоре на савремене безбедносне ризике, односно на де-
стабилизујуће факторе који изазивају сукобе. Као што сам назив конферен-
ције упућује, радови су третирали питања безбедности у многим научним 
дисциплинама, покушавајући да допринесу потврђивању постојећих и 
стварању нових решења у области сигурности, међународних односа, ев-
роатлантске интеграције и криминалистике. Истраживачи су путем својих 
радова, дискусија и разменом мишљења покушали да нађу решења за иза-
зове који су се појавили у безбедности. Кроз аргументовану расправу, кон-
ференција је подстакла и дискусију о утицају великих и регионалних фак-
тора сигурности на Балкану. На крају, требало би истаћи да су већ изашла 
два тома зборника Тhe great powers influence on the security of small states у 
којима су прикупљени резултати истраживања изложених на научном ску-
пу, који би требало да омогуће примену рационалног и прихватљивог ре-
шења у реформама система безбедности. 

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ

______________________________________

Међународна научна конференција
History, culture and research, Дева, Румунија,

1–2. 11. 2019.

Музеј дакијске и романске цивилизације (Muzeul Civilizaţiei Dacice 
şi Romane Deva) у Деви, у сарадњи са Удружењем за балканску историју, ор-
ганизовао је трећу интернационалну конференцију под називом History, 
Culture and Research, чија је тема била је широко постављена, па су и изла-
гања била разноврсна. Циљ организатора је управо био да се размене раз-
личити научни резултати и да се заинтересује научна јавност за нове теме, 
можда некима непознате или мало познате. 

Конференција се одвијала у две секције. У првој су своје радове 
представили: Mihai Dragnea – Asociaţia de Istorie Balcanică, Bucureşti (Mental 
Geographies and Cultural Identities in the Baltic Region in the Eleventh-Century: 
the Anglo-Saxon “Cotton” World Map), Melina Rokai – University of Belgrad, Serbia 
(The fifteenth-century Bosnia and endeavors for its inclusion into the Western 
Europe of the time), Robert Mirică – Centrul de Studii Mediavale, Universitatea 
din Bucureşti, (The figure of the sorcerer archers in the demonological treaty 
Malleus Maleficarum (1487)), Marina Bantiou – Ionian University, Corfu, Grecia, 
(Western influences on the ottoman society in the 18th century), Antonis 
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Anastasopoulos, Stefanos Poulios, Yannis Spyropoulos – University of Creta, 
Grecia (The spread of çiftliks (large estates) in the eighteenth-century Ottoman 
Balkans: The case of the district of Veroia), Raluca Prelipceanu – Universitatea 
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (The eclectic art of Simion Silaghi Sa la geanu – an 
artist from Transylvania at the confluence of times (XVIIIth–XIXth centuries)), 
Cristina Gherasim – Institutul de Istorie Chişinău, Rep. Moldova (Imperial 
policies and social identities in Bessarabia: social-political and economic status of 
Bessarabian nobility in the nineteenth century), Valentin Tomuleţ – Universitatea 
de Stat din Moldova, Chişinău, Rep. Moldova (Realities and social evolutions in 
Bessarabia in the first three decades after annexation (The case of boiernaşi, 
mazili and ruptaşi)), Angelica Necșulea – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca (The female emancipation through balls and culture halls. Expectation 
and reality in Oltenia of the modern era), Alexandru Bucur – Sibiu (Time spent 
in Veştem (1835 – 1837) by Sava Popovici Săvoiu (1820 – 1906)), Cosmin Ștefan 
Dogaru – Universitatea din București (Life-Club and Networks of Power in the 
Early 20th Century Romania), Bozica Slavkovic Miric – Institute for the Recent 
History of Serbia, Serbia (History, culture and research of Kosovo and Metohija 
between the Two World Wars), Dumitru-Cătălin Rogojanu – Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane Deva (Museum as a place of interference between history, 
culture and research). 

На другој сесији своја истраживања су изложили: Gherghina Boda 
– Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva („Un souvenir de Solferino” and 
the beginning of the international humanitarian movement), Vasile Mărculeţ, 
Alexandru Bucur – Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaş, Sibiu (The contribution 
of the former Hunedoara County to the Border Line Victim’s Fund (1919)), Ionela 
Simona Mircea – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia (Between Trianon and the 
agrarian reform. Titulescu and the issue of optants), Adrian Dolghi – Institutul 
Patrimoniului Cultural, Chişinău, Rep. Moldova (Sovietisation of daily life in 
the Moldovan SSR (1944 – 1953)), Cosmin Budeancă – Institutul de Investigare 
a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Bucureşti (Abuses 
against the political detainees imprisoned at Râmnicu Sărat (1955 – 1963)), 
Dragica Popovska – Institute of National History, „S.S. Cyril and Methodius” 
University, Skopje, Macedonia (The cult of Saints as a system of beliefs and 
practices associated to sacred places), Tatiana Zaicovschi – Centrul de Etnologie, 
Institutul Patrimoniului Cultural, Chişinău, Rep. Moldova (Traditions and 
customs of the old rite believers (lipovans) from Republic of Moldova), Dorina 
Onica – Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Chişinău, Rep. Moldova 
(Hypotheses and local ethnographic notes from the Hateg Country and the 
Padureni Land), Svetlana Procop – Centrul de Etnologie, Institutul Patrimoniului 
Cultural, Chişinău, Rep. Moldova (The preliminaries relating to the traditional 
gypsy clothing: between past and future), Vera Goseva – Institute of National 
History, „S.S. Cyril and Methodius” University, Skopje, Macedonia, (Olga Benson 
and Macedonian and Serbian folk costumes), Dan-Niculae Podaru – Universitatea 
din Bucureşti (Garments, barometer of change in the Romanian society (1989 – 
2019)), Valentina Ursu – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, 
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Rep. Moldova (Contribution of public associations from the Republic of Moldova 
in the field of knowledge and promotion of cultural heritage), Marius-Ioan Grec – 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, („Românul” newspaper from Arad – an 
overview of the year 1919), Angela Lisnic, Ludmila Ponomariov – Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Rep. Moldova (Caricature of the 
moldavian periodical postwar – media-source of leisure and daily life approval).

На конференцији су покренуте плодне дикусије, које су потакле 
размишљања у новим правцима истраживања. Организатори су били ве-
ома љубазни, срдачни и ненаметљиво присутни за сваку помоћ приликом 
одржавања скупа, тако да је конференција била за сваку похвалу. Требало 
би одржавати научну везу са организаторима и у будућности наставити са-
радњу. Значајно је нагласити и то да је зборник History, Culture and Research 
са радовима учесника био спреман на дан конференције, врло квалитетно 
технички урађен. Радови представљени у зборнику биће интересантни ис-
траживачима различитих области и периода. 

Божица СЛАВКОВИЋ МИРИЋ

______________________________________

Научни скуп Наука без граница 3,
Косовска Митровица, 21–22. 9. 2019.

Научни скуп Наука без граница први пут је организован 2017. годи-
не, са акцентом на интердисциплинарном приступу у истраживању, пред-
стављању и објављивању сазнања и истраживања из различитих научних 
области. За ову конференцију влада интересовање домаћих и страних ис-
траживача из области језика, књижевности, историје, историје уметности, 
филозофије, психологије, социологије, педагогије и других области, што 
показује број учесника. С обзиром на то, Филозофски факултет Универзи-
тета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици поно-
во је ове године организовао интердисциплинарни научни скуп под нази-
вом Наука без граница 3 (Science Beyond Boundaries 3). Нагласак је стављен 
на мултикултурални контекст и интеркултуралност, са уверењем да однос, 
размена и скуп динамичких токова различитих култура иновативним при-
ступом могу значајно допринети процесу доласка до нових сазнања, њихо-
вој размени, а тиме и унапређењу науке.

Циљ конференције, према речима организатора, јесте „промо-
висање сарадње, вредности размене искустава и саопштавања резулта-
та истраживања с фокусом на иновацијама, интердисциплинарности и 
спремност за искорак изван граница традиционалног поимања науке и 
оквира традиционалних структура који омеђавају процес учења, доласка 
до сазнања и њихове размене у истраживањима“. 


