
ОКРУГЛИ СТО 

65+100: ЈУБИЛЕЈИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ И 

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЉУБЉАНИ 

Понедељак, 25. новембар 2019. у 10:30, семинар за историју (301) 

 

 

 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, који 2019. године 65 година 

постојања и успешног рада, учествује у реализацији пројекта билатералне сарадње 

између Србије и Словеније под насловом Обликовање Југославије и Југословенство у 

српским и словеначким наративним изворима. Пројекат финансирају Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јавна агенција за 

истраживачку делатност Републике Словеније. У тиму из Словеније су наставници и 

сарадници Филозофског факултета Универзитета у Љубљани (Одсек за историју): др 

Корнелија Ајлец (руководилац пројекта), др Бојан Балковец, др Петер Микша, др Божо 

Репе и др Божидар Флајшман. У тиму из Србије су наставници Филозофског факултета 

Универзитета у Новом Саду (Одсек за историју и Одсек за српску књижевност): др 

Слободан Бјелица, др Миливој Ненин, др др Горана Раичевић, др Зорица Хаџић и Биљана 

Шимуновић-Бешлин (руководилац пројекта). У оквиру реализације наведеног пројекта 

у Новом Саду су од 24. до 28. новембра 2019. боравили наставници Филозофског 

факултета Универзитета у Љубљани, који 2019. обележава 100 година од оснивања.  

 

Сарадници на пројекту су у понедељак, 25. новембра 2019. године, у семинару за 

историју (301), са почетком у 10:30, учествовали у раду Округлог стола на тему: 

65+100: Јубилеји Филозофског факултета у Новом Саду и Филозофског факултета 

у Љубљани.  

 

 

 

 
 

 

http://www.ff.uni-lj.si/
http://zgodovina.ff.uni-lj.si/
http://www.ff.uns.ac.rs/
http://www.ff.uns.ac.rs/
http://www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/odseci/istorija
http://www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/odseci/srpska-knjizevnost
http://www.ff.uns.ac.rs/sr/najave/2019/11/okrugli-sto-65-100-jubileji-filozofskog-fakulteta-u-novom-sadu-i-filozofskog-fakulteta-u-ljubljani
http://www.ff.uns.ac.rs/sr/najave/2019/11/okrugli-sto-65-100-jubileji-filozofskog-fakulteta-u-novom-sadu-i-filozofskog-fakulteta-u-ljubljani


 
 

На почетку скупа одржано је уводно предавање под насловом: Високо школство у 

Југославији: институције, идеје и идеологије. Предавање је одржао др Драгомир 

Бонџић, виши научни сарадник Института за савремену историју из Београда.1  

 

 
 

                                                 
1 Директор Института за савремену историју, проф. др Предраг Ј. Марковић, деканица Филозофског 

факултета, проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш и шеф Одсека за историју, проф. др Иван Јордовић, 

потписали су 10. октобра 2019. године Протокол о научној сарадњи. 

https://isi.co.rs/saradnici/dr-dragomir-bondzic-visi-naucni-saradnik/
https://isi.co.rs/saradnici/dr-dragomir-bondzic-visi-naucni-saradnik/
https://isi.co.rs/?lang=cir
https://isi.co.rs/oktobar-2019-potpisan-protokol-o-naucnoj-saradnji-sa-filozofskim-fakultetom-univerziteta-u-novom-sadu/


 
 

 

 
 

Учесници Округлог стола указали су на специфичне историјске околности и услове 

оснивања Филозофског факултета у Љубљани (1919) и Филозофског факултета у Новом 

Саду (1954). Закључено је да је компаративни и интердисциплинарни приступ 

проучавању специфичних појава и процеса из области друштвене и културне историје 

Југославије изузетно значајан за разумевање феномена из области политичке историје. 

 



 

 

За време одржавања Округлог стола у семинару за историју (301) био је постављен и део 

изложбе настале у оквиру пројекта: Докторати Филозофског факултета: 100 година 

оштар и потребан инструмент друштва (Doktorati Filozofske fakultete: 100 let oster in 

potreben inštrument družbe), која је од 15. до 22. новембра била отворена у холу 

Филозофског факултета у Љубљани. Обавештење о Округлом столу одржаном на 

Филозофском факултету у Новом Саду постављено је на Фејсбук страницу наведеног 

пројекта: https://www.facebook.com/106910920762720/posts/121703579283454/  

https://www.facebook.com/106910920762720/posts/121703579283454/

