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Једанаеста конференција Европске асоцијације социјалних 
антрополога (ЕАSА 2010) 
CRISIS AND IMAGINATION 

Мајнут, Ирска: 24-27. август 2010. 
 
Међународна конференција са називом "Криза и имагинација" одржа-

на је у Мајнуту, Ирска, у периоду од 24. до 27. августа 2010. године. Ор-
ганизатор конференције била је Европска асоцијација друштвених ан-
трополога (European Association of Social Anthropologists, EASA), а дома-
ћини конференције били су Национални универзитет Ирске у Мајнуту 
(National University of Ireland Maynooth) и Антрополошко друштво Ирске 
(Anthropology Association of Ireland). Oвај научни скуп представља једа-
наесту по реду конференцију EASA, која се сваке друге године одржава 
у једној од европских земаља.  

Конференција "Криза и имагинација" одвијала се на Националном 
универзитету Ирске у Мајнуту, образовној институцији која је наследни-
ца Колеџа Св. Патрика, основаног 1795. ради школовања католичког све-
штенства, да би у 20. веку отворила врата лаицима, а затим постала и 
универзит националног значаја. Универзитет поседује два кампуса, ста-
ри и нови, од којих сваки има свој део са салама, учионицама и смешта-
јем за студенте и госте. Радни део конференције одвијао се у новом делу 
универзитета, док су друштвене и културне активности биле организова-
не у старом делу, пре свега у Пјуџин Холу, великој дворани за обедова-
ње до које се долази пролажењем кроз дуги клаустор једног од главних 
здања универзитетског комплекса.  

Свечано отварање научног скупа одржано је у уторак, 24. августа, од 
17:00 до 18:30 часова. Почело је пленарном седницом на којој су учесни-
ке поздравили руководилац Одељења за атнропологију Националног 
универзитета Ирске у Мајнуту, Абдулахи Осман Ел-Том, као и председ-
ник EASA, Михал Буковски са Универзитета у Познању. Уследило је 
пленарно предавање Талала Асада са Градског универзитета Њујорка 
(CUNI) под насловом "Људска злодела, људска права", након чега је у 
19:00 сати оджан Пријем за добродошлицу. 

Наредна три дана, научни скуп почињао је пленарним седницама у 
9:00 сати, да би се наставио паралелним секцијама. Пленарне седнице 
бавиле су се следећим темама: Антропологија ратовања, мира и помире-
ња, Економска криза или криза имагинарне економије и Форум младих 
научника. Паралелне секције одржавале су се углавном од 11:30 до 18:00 
сати, и било их је 125. У њиховом раду учествовало је око 1200 антропо-
лога. Величина секција, односно број учесника, а тиме и њихово трајање, 
варирала је, и то од најбројнијих са 12 до оних са 4 учесника. Секцијама 
су председавали њихови организатори или/и учесници са репутацијом. 
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Обрађиване теме покривале су широк спектар проблема из области дру-
штвене антропологије, пре свега усмерене на третирање проблема кризе 
и њених могућих разрешења. 

Поред излагања научних радова и њихове дискусије, у оквиру конгре-
са одвијао се известан број других активности. Тако је уредништво часо-
писа Социјална антропологија организовало дискусију на тему "Како би 
требало да образујемо будуће антропологе – нови хоризонти, понављање 
истог?", а након тога и пријем на којем је обележен успех часописа. Из-
давачка кућа Плуто прес организовала је промоцију нове књиге Улфа 
Ханерца, "Антрополошки свет", у којој је учествовао и сам аутор. Орга-
низован је и округли сто с темом "Универзитет ‘знања’ и ‘учења’? Им-
пликације за антропологију?" Расправа је покренула питање како су кон-
цепти "истраживање и образовање" наизглед изненада током 1990-тих 
замењени концептима "знање и учење", и на који начин академски рад-
ници и студенти на ту промену реагују индивидуално и колективно.  
Одржани су и радни састанци извесног броја група и мрежа, као што су: 
антропологија и мобилност, медитеранисти, антропологија медицине, 
религије, визуелна, и друге. Конференција је била прилика и за одржава-
ње радионица о практичним питањима, попут: како припремити текст за 
објављивање (у организацији  уредника часописа Социјална антрополо-
гија и EASA серије монографија), или како се пријавити за истраживач-
ку стипендију (у организацији Венер-Грен фондације за антрополошка 
истраживања). 

Активности конференције биле су прожете културним и друштвеним 
активностима, попут концерта традиционалне ирске музике у Цркви св. 
Марије од Ирске, организованом игранком уз учење корака у Аули Мак-
сими, и наступом ирских бендова у клубу Мантра. Последње вече кон-
ференције обележено је заједничком вечером у Пјуџин холу, која је била 
пропраћена музиком ансамбла Јурдони. Госте су поздравили главни ор-
ганизатори конференције са најавом да ће следећа ЕАSА конференција 
бити одржана 2012. године на Универзитету Париз 10 – Нантер.  

Уочи ЕАSА конференције одржан је и радни састанак Светког савета 
антрополошких асоцијација (World Council of Anthropological Associati-
ons, WCAA). Ова мрежа која повезује представнике највећих национал-
них и регионалних удружења антрополога са свих континената, основа-
на је 2004. године на састанку у граду Ресифе у Бразилу, а на иницијати-
ву групе антрополога под руководством Густава Линс Рибеира са Уни-
верзитета у Бразилији. Конститутивном састанку присуствовало је 15 ан-
трополошких удружења, а сада их има 30. Члан Савета од 2010. године 
постала је и Међународна асоцијација за антропологију југоисточне 
Европе (InASEA), а њен представник у Савету је Весна Вучинић-Нешко-
вић. Иницијатива за учлањење InASEA потекла је за време 16. Светског 
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когнреса IUAES, одржаног у јулу 2009. године у Кунмингу, Кина. У Мај-
нуту је одржан редовни радни састанак WCAA, којим је председавао То-
мас Реутер, са Универзитета у Мелбурну, на којем су делегати предста-
вили укратко историјат, садашње и планиране активностисвог својих 
удружења, као и позитивне резултате али и изазове на које успут наила-
зе. Након тога, формиране су три радне групе, и то за: етику, глобална 
питања, и оснивање елекгронског часописа. У завршном делу састанка 
одржани су избори за три нова члана Организационог одбора WCAA. 
Савет је организовао и секцију у оквиру ЕАSА конференције, под нази-
вом "Разнородне антропологије са вишеструком јавношћу: криза или 
имагинативни одговори?", у којој је представљено 10 радова. Као уче-
сник ове секције, Весна Вучинић-Нешковић представила је рад под нази-
вом "Када актери постану јавност: два случаја антрополошког истражи-
вања са друге стране нових државних граница у југоистичној Европи".  

 
Весна Вучинић-Нешковић 

 
 
 
 
"Politics in Hard Times: International Relations Responses to the 

Financial Crisis", 7th Pan-European International Relations Confe-
rence, 9-11. septembar, City Conference Centre, Stokholm 

 
U septembru 2010. godine u Stokholmu je održana sedma pan-

evropska konferencija o međunarodnim odnosima, Politics in Hard Ti-
mes: International Relations Responses to the Financial Crisis  koju je 
organizovao Švedski institut za međunarodne odnose.  

Tokom tri dana, oko 1100 učesnika je raspravljalo o Hladnom ratu, 
Evropskoj uniji, međunarodnoj politici i bezbednosti, finansijskoj krizi, 
etici, energetskim i klimatskim promenama, izazovima demokratije, 
oružanim konfliktima, humanitarnoj svetskoj politici, demokratiji, poli-
tici identiteta, konstrukciji znanja i biopolitici na 260 panela u okviru 
46 sekcija. Paneli su se uglavnom sastojali od prezentacija tri do četiri 
izlagača, koje bi potom diskutant panela komentarisao. Panel bi, zatim, 
bio zaokružen pitanjima i komentarima slušalaca. U okviru sekcije 
"New Approaches to Cold War: History and Current International Poli-
tics" izlagala sam rad "The SFR Yugoslavia during the Cold War and 
Current Serbian Foreign Policy". Koliko je meni poznato, to je bio je-
dan od retkih (ako ne i jedini) rad koji je uključivao tematiku Pokreta 




