
                                               

П  О  З  И  В 

за учешће на међународном Годишњем научном скупу 

на Сребрном језеру, 22. i 23. маја 2020. године под називом: 

 

РЕЛИГИЈЕ, ИДЕНТИТЕТИ, ПОЛИТИКЕ 

(Тачке приближавања и разилажења) 

у организацији 

Института друштвених наука из Београда („Форума за религијска питања“ и „Центра за 
социолошка и антрополошка истраживања ИДН“) 

и партнера у саорганизацији: 

„Југословенског удружења за научно истраживање религије“ (ЈУНИР-а) из Ниша и 

„Одбора за просвету и културу епархије пожаревачко-браничевске“    

 

          Готово се без задршке може рећи да се успоставља традиција да Институт 

друштвених наука, односно Форум за религијска питања и Центар за социолошка и 

антрополошка истраживања ИДН организују, у априлу или мају, годишње научно-

религиолошке међународне конференције на Сребрном језеру. Један од важних мотива за 

ову делатност налазимо у чињеници да религијска проблематика, како у друштвеним 

оквирима тако и у академским расправама, не само да не јењава већ се чини како постаје 

све актуелнија. И у домаћим оквирима као и у светским, питање религија, конфесија, 

идентитета, геостратегија и политика заокупља пажњу људи и изван академске заједнице 

као и стрепњу да у њиховом међусобном односу (поистовећивања) изазива диљем света 

могуће и стварне конфликте и страдања људи. Тако постаје важан друштвени проблем 



али и предмет критичке анализе и преиспитвања. Још један од важних мотива за 

организацију оваквих скупoва јесте и спремност да већи број страних научника и 

религиолога учествује уз увек довољан број домаћих аутора.  

          Ове 2020. године, шести пут у континуитету, организујемо Годишњи међународни 

научни скуп под називом: Религије, идентитети, политике (тачке приближавања и 

разилажења) на Сребрном језеру, у вили Динчић, 22. и 23. маја 2020. године, уз 

партнерско учешће ЈУНИР-а и Одбора за просвету и културу епархије браничевске из 

Пожареваца. Посебна вредност организације оваквих скупова јесте у чињеници да се 

после скупова издају зборници радова Института друштвених наука у којима су 

заступљени страни и домаћи аутори. 

*** 

          Религија је древна, изразито комплексна, променљива али и постојана духовна и 

социо-психолошка појава па дисциплинарни научни приступи носе са собом јасна и 

одређена унутрашња теоријско-методолошка ограничења. Отуда потреба не само за 

мултидисциплинарним него и за интердисциплинарним приступом. 

Интердисциплинарност је виши ниво од мултидисциплинарности зато што подразумева 

прожетост и сарадњу наука о религији као што су нпр. историја религија, антропологија 

религија, психологија религија али и филозофија и теологија. Отуда је један од важнијих 

циљева организације наведених скупова у постизању ако не интердисциплинарности 

онда бар мултидисциплинарности, што нам је, према саставу учесника, до сада успевало.   

           Тема овогодишњег скупа односи се на испреплетеност религија и њихових верника 

те црквене хијерархије како са питањима индентитета личности тако и са питањима 

колетивнне свести и идентификације те ширих амбијенталних турбулентих политичких 

и геостратешких околности, којима је бременито савремено глобално друштво. При томе 

треба правити разлику између идентитета и идентификације. Идентитет је истоветност 

са самим собом а идентификација усмереност према породици, нацији, религији, 

традицији. Јасно је да се религија може посматрати на нивоу веровања која се испољавају 

у односу према Богу, истини, савести. Али то није једина веза која се успоставља између 

појединца и наднаровнога. У исто време то је и веза која се као лични или колективни 

идентитет успоставља са заједничком историјом, културом, етницитетом, традицијом. 

Традиционалне религијске творевине су током историје вршиле неке колективне 

друштвене функције доприносећи друштвеној хомогености, јединственом идентитету 

али и дезинтеграционим процесима како унутар њих самих тако и између различитих 

религијских творевина и традиција.       

          Према томе, у контексту основних питања која нас на овом скупу занимају, у фокусу 

треба да буду религијска и конфесионална идентификација, које иако често немају 

директну везу са личном религиозношћу, показују неке важне претпоставке социјалне 

природе усмерене према колективитету и идејно-идеолошким основама друштвеног 

система (државе и нације). То се једне стране хомогенизује друштвену (верску, 

националну) групу али са друге стране представља и потенцијални или стварни извор 

натрпељивсти, нетолеранције или сукоба са другим друштвеним групама унутар 

посматраног друштва или, најчешће, са суседним друштвима. Важно би било, у актуелном 

тренутку, идентификовати такве примере, анализитати их и предложити начине 



коегзистенције друштвених група различитих (верских) идентитета или привременог (тј. 

коначног) решење таквих нетрпељивости и сукоба.      

          Иако се од средине прошлог века у контексту секуларизационе теорије 

претпостављало да ће религијско-црквени комплекс само да губи своју друштвену 

функцију и значајност, последњих деценија диљем земљиног шара религије и цркве 

задобијају све више друштвено, политичко, геостратешко или идеолошко значење. 

Односно, религије и верске организације нису само важне приватним особама него и 

разним колективитетима са својим назорима, идентитетима и свеколиким интересима.  

То наравно, усложњава не само питање сваке појединачне религије него и питање и 

проблем њихових веза са другим друштвеним ентитетима. Перцепција тих веза нарочито 

је важна за друштва Југоисточне Европе у питањима као што су са једне стране 

традиционалне религије и цркве а са друге стране питања идентитета, државе, нације, 

међуконфесионалних односа и толеранције. Данашњи тренутак и догађања око религија, 

цркава и политика, као скоро увек на овим просторима, јесте подстицајан за систематску 

и продубљену анализу таквих друштвених кретања. Зато очекујемо да ће овај скуп, с 

обзиром на учеснике различитих научних дисциплина и теорисјко-методолошких 

приступа, у потпуности оправдати циљеве.   

*** 

Међународни Програмски одбор научног скупа: 

Др Мирко Благојевић, руководилац ФОРЕЛ-а, научни саветник ИДН-а, Београд; 

Др Горан Башић, директор Института друштвених наука, научни саветик ИДН-а, Београд; 

Др Лилијана Чичкарић, управник Центра за социолошка и антрополошка истраживања, 
научна саветница ИДН-а; 

Проф. др Драган Тодоровић, ванредни професор и продекан Филозофског факултета у 
Нишу, Ниш; 

Доц. др Златко Матић, Православни богословски факултет Универзитета у Београду, 
Београд; 

Проф. Др Сергеј Лебедев, Институт друштвених наука и масовних комуникација 
Социјално теолошког факултета Белгородског државног и истраживачког унивезитета, 
Белгород, Руска Федерација;  

Проф. др Жељко Павић, продекан за науку и међународну сарадњу Филозофског 

факултета Свеучилишта Јосип Јурај Стросмајер у Осијеку, Хрватска; 

Проф. др Манолис Варвунис, Демокритов унивезитет Тракије (Лобораторија за фолклор и 

социјалну антропологију) Грчка; 

Проф. Др Јури Стојанов,  Школа за оријенталне и афричке студије, Лондон, Уједињено 
Краљевство и Јерусалим, Израел; 

Др Нонка Богумилова, доктор филозофских наука, професор Института за филозофију и 

социологију, Софија, Бугарска; 

Др Емил Хилтон Сагау, Универзитет у Копенхагену, Одељење за црквену историју, Данска; 



Др Пол Мојзес, редовни професор у пензији, Розмонт колеџ, Пенсивалија, САД; 

Др Иван Цвитковић, академик, Академија наука Босне и Херцеговине, Сарајево, БиХ; 

Др Ружица Цацаноска, научна саветница Института за социолошка, политиколшка и 
правна истраживања Унивезитета св. Ћирила и Методија, Скопље, Македонија; 

Др Олга Смолина, редовна професорка на Катедри за филозофију, културологију и 
инфомрационе делатности Источно-украјинског националног универзитeта Владимира 
Даља, Северодоњецк, Украјина. 

Организациони одбор научног скупа:  

Дијана Арсенијевић, ИДН, Београд; 

Горан Илић, Одбор за просвету и културу браничевске епархије СПЦ, Пожаревац; 

Др Сања Стојковић Златановић, ИДН, Београд; 

Др Ранко Совиљ, ИДН, Београд; 

МА Милан Благојевић, Београд. 

 

Важни датуми: 

- послати до 15. марта 2020. године на енглеском или руском језику наслов рада са 

афилијацијом, мејлом и апстрактом до 200 речи уз 5 кључних речи на мејлове: 

office.skupovi@idn.org.rs и blagomil91@gmail.com; 

 

- доставити саме текстове до 1. септембра 2020. године на енглеском или руском 

језику обима од најмање 29000 карактера са литературом и најмање два 

аутоцитата на мејлове: office.skupovi@idn.org.rs и blagomil91@gmail.com. Текст 

треба да буде у формату А4, фонт Time New Roman 12, проред 1,15 a све маргине 

2,5 cm. Текстови на руском језику на крају рада обавезно треба да имају шири 

апстракт на енглеском језику. У тексту се цитирање врши у загради, нпр. (Berger, 

1999:19) а на крају рада се даје исцрпан попис коришћене литературе у тексту.    

Скуп се одржава у вили Динчић, на Сребрном језеру (Велико Градиште) а програм ће 

накнадно бити доступан на сајту Института друштвених наука из Београда.  

 

У Беoграду, 13. јануара 2020. године. 

                                                                               Директор Института друштвених наука, Београд 

                                                                                        Др Горан Башић, научни саветник 

                                                                                                                                                

                                                                                               Руководилац ФОРЕЛ-а ИДН 

                                                                                        Др Мирко Благојевић, научни саветник 
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