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Конференција "Антропологија савремености" 
 
Дана 25.11.2006. године одржан је научни скуп са међународним 

учешћем под насловом "Антропологија савремености", а поводом 125 
година од увођења етнологије у високошколску наставу у Србији и 100 
година од оснивања етнолошког семинара на Филозофском факултету у 
Београду. За учешће на скупу пријавило се 14 учесника са рефератима 
(12 из Србије и 2 из иностранства), али је троје пријављених из објек-
тивних разлога отказало учешће. Конференција је почела у 09.00 часова, 
и трајала до 18.00 часова. Одвијала се кроз рад четири секције. Прва 
секција, чији је модератор била Љиљана Гавриловић из Етнографског 
института САНУ, носила је наслов "Теоријске недоумице савремене 
антропологије"; у оквиру те секције своје радове су изложили Иван Ко-
вачевић (Десет антитеза једном постизму у антропологији), Слободан 
Наумовић (Отпор као постмодерни српски Фауст или како етнологи-
ја/антропологија може да допринесе разумевању и објашњавању једне 
савремене политичке појаве) и Саша Недељковић (Антропологија као 
савременост: Етногенеза између темпорализма и презентизма, и између 
метаисторије и историје без смисла). Друга секција (модератор Иван 
Ковачевић) носила је наслов "Савремени процеси интеграције, региона-
лизације и транзиције на микро плану: руралне и урбане заједнице", у 
оквиру које су радове изложили Гордана Горуновић (Постсоцијализам, 
транзиција, локалне заједнице и локални идентитети), Боштјан Бугарић 
(Contemporary City and the Processes of Integration) и Драгана Антоније-
вић (Социо-економски приступ анализи савремених урбаних легенди по 
методи Гери Алан Фајна). У оквиру треће секције (модератор Боштјан 
Бугарић), под насловом "Омаж Душану Бандићу: Перспективе савремене 
антропологије религије", реферате су поднели Лидија Радуловић (Кон-
цепти Душана Бандића: Народна религија и народно православље у кон-
тексту истраживања религије у домаћој етнологији 20. века) и Данијел 
Синани (Друштвене консеквенце веровања у феномен опседнутости у 
источној Србији). Четврта секција (модератор Саша Недељковић) имала 
је наслов "Етнички и национални идентитети између политике и култу-
ре", а учесници са рефератима су били Владимир Рибић (Српски нацио-
нализам на крају 20. века), Јелена Васиљевић (Презентација пројекта 
Spinning out of control: rhetoric and violent conflict. Representations of 
"self" - "other" in the Yugoslav successor states) и Љиљана Гавриловић 
(Музеј и идентитет: претпоставке и могућности). Уводну и завршну реч 
на скупу је, као организатор скупа и уредник књиге апстраката, дао Са-
ша Недељковић.  

Конференција, чији је првенствени циљ био да се у једној свечаној 
атмосфери прикаже тренутно стање наше антропологије, уз осврт на 



Hronika /  Currents 

Antropologija 2 (2006) 144

неке битне моменте, теорије или личности у претходном периоду, испу-
нила је свој циљ у потпуности. У дискусији током конференције су, осим 
учесника са рефератима, учествовали и гости конференције, професори у 
пензији (Никола Павковић и Сребрица Кнежевић), етнолози-
антрополози из Етнографског музеја у Београду (Мирјана Менковић и 
Марко Стојановић). Рад конференције је пратио и један број студената 
Одељења за етнологију и антропологију. 

Прославу јубилеја и научни скуп финансијски су подржали Мини-
старство за науку и заштиту животне средине и Филозофски факултет у 
Београду. Цео догађај је, упркос томе што се одвијао у време протеста 
дела студената Филозофског факултета против високих цена школарина, 
што је прилично отежало организацију прославе јубилеја, прошао у нај-
бољем реду. У плану је издавање зборника радова, чији се излазак из 
штампе очекује почетком следеће године. 

 
Саша Недељковић 

 
 

AnthropoEast: Poetics and Politics of Anthropology, druga međunarod-
na konferencija, Krajova, Rumunija, 22-25. novembar 2006. 

 
Krajem novembra održana je druga međunarodna konferencija "Anthro-

poEast", u organizaciji Oltenskog muzeja u Krajovi. Konferencija okuplja 
antropologe koji se pretežno bave Jugoistočnom Evropom, i ove godine tema 
je bila "Poetike i politike". Ovako definisana tema omogućila je da se na jed-
nom mestu nađu antropolozi i stručnjaci iz srodnih disciplina koji se bave 
širokim dijapazonom pojava. Prezentacije su, tako, uključivale najrazličitije 
antropološke teme, pristupe, poglede i metode – od analiza istorijske i 
arhivske građe, preko folklorističkih proučavanja, do najsavremenijih is-
traživanja globalnih politika i načina na koje se one odražavaju na zemlje u 
regionu. Mada je odsustvo tematskog usmerenja (ili ograničenja) bilo 
primetno, njegova dobra strana ogledala se u tome što se u svakoj sesiji mogla 
naći barem jedna prezentacija po svačijem ukusu, uz dodatnu mogućnost 
zaista širokog pregleda savremenih antropoloških tendencija u, i o, Jugoistoč-
noj Evropi. Bilo je uočljivo da se veliki deo učesnika usredsredio na pred-
stavljanje teorijskih dostignuća u određenoj oblasti, koja su u vremenskom 
smislu preovladavala nad istraživačkim delom. "Domaći", odnosno srpski 
predstavnici, dr Bojan Žikić i mr Jana Baćević, prilično su odudarali od ovog 
koncepta. Bojan Žikić je predstavio pogled na politike prema telima intraven-
skih korisnika droge, kao deo istraživanja konceptualizacije rizika kod HIV-
vulnerabilnih populacija u Beogradu, dok je Jana Baćević iznela metodološko 
razmatranje disciplinarnih politika antropologije u kontekstu integracije ev-
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ropskog obrazovnog prostora. Prezentacija dr Žikića bila je naročito intere-
santna pošto je uključivala muziku grupe Pandovisia u pozadini, što je 
donekle "razbilo" formalni ton konferencije i izazvalo veoma pozitivne reak-
cije kod prisutnih. 

U organizacionom smislu, konferencija je zadovoljila vrlo visoke stan-
darde. Univerzitetski klub, u kom se odvijao radni deo konferencije, bio je 
istovremeno udobno, živopisno i funkcionalno okruženje. Organizatori, na 
čelu sa dr Mihaiem Fiforom, direktorom Oltenskog muzeja, usrdno su se 
potrudili da se svi učesnici osete dobrodošlima. Iznenađenje – uglavnom pri-
jatno – predstavljalo je obraćanje bivšeg predsednika Rumunije Jona Ilijeskua 
na otvaranju konferencije. Sve u svemu, može se reći da je "AnthropoEast" 
bilo jedno prijatno iskustvo, i svakako značajno za antropologe u regionu. 

 
Jana Baćević 

 
 
 
 
 




