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Музеј Срема, Сремска Митровица, Министарство културе и информисања Републике 

Србије и Град Сремска Митровица организују: 

 

 
 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ НАУЧНИ СКУП 

„Усташки терор у Срему 1942.“ 

17. и 18. новембар 2022. у Сремској Митровици 

 
 

Циљ скупа је да окупи што већи број учесника који ће својим радом допринети додатној 

анализи догађаја који су се одиграли у Срему током 1942. године у склопу акције Виктора 

Томића. Области које ће бити обухваћене радом научног скупа су: Историја Другог светског 

рата у Срему, Историја НДХ, Историја усташког покрета, музеологија, историја 

уметности, историографија и култура сећања везана за велика страдања у Срему 1942. 

Ценећи Ваш досадашњи допринос науци, љубазно Вас позивамо да својим присуством 

додате вредност овом научном скупу. 

Намера организатора скупа је да се радови изложени на њему, уколико прођу стручну 

рецензију, објаве у зборнику радова који ће носити и адекватну научну категоризацију. Пријаву 

теме и сажетка треба доставити најкасније до 20. октобра 2022. године на мејл адресу 

info@muzejsrema.com или administracija@muzejsrema.com под насловом – „Пријава за научни 

скуп“. 

Сажетак треба да садржи до 500 речи написаних фонтом Times New Roman, величине 12. 
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О темама које ће бити излагане на скупу одлучиваће програмски одбор у следећем саставу: 

 
 

1. Проф. др Ненад Лемајић,  редовни професор на Одсеку за историју Филозофског 

факултета у Новом Саду. 

2. Андрија Поповић, дипломирани историчар – мастер, кустос и в. д. Директор Музеја 

Срема. 

3. Стево Лапчевић, дипломирани политиколог, координатор издавачке делатности Музеја 

Срема. 

4. Ненад Радмановић, историчар, кустос у Музеју Срема. 

 
 

Информацију о прихватању теме аутори ће добити до 1. новембра 2022. године. Након 

излагања радова на научном скупу аутори су у обавези да исте доставе Музеју Срема у Сремској 

Митровици најкасније до 31. децембра 2022. године. Сви предати радови морају бити усклађени 

са упутством које ће аутори добити након прихватања теме. Биће прихваћени искључиво 

оригинални радови, који претходно нису објављивани нити послати за објављивање, као и они 

који нису претходно усмено саопштавани на научним скуповима и конференцијама. Радови се 

излажу и предају на српском језику и биће објављени у Зборнику који је планиран за штампу 

2023. године. Плаћање котизације није предвиђено, смештај и храна за учеснике скупа су 

обезбеђени. 

За све додатне информације писати на info@muzejsrema.com или позвати број 022/621 – 150. 
 

 

 
 

Организациони одбор научног скупа 
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