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Међународна научна конференција
Култура и идентитети
(Мећавник и Андрићград 25–27. октобар 2019)

Имајући у виду социолошко одређење идентитета као начина на који појединци и
колективитети систематски успостављају и означавају разлику у односу на друге појединце и
колективитете (Jenkins, 2008), неспорно је да култура (тачније низ културних обележја) има
централно место у поимању и доживљавању личних, групних и колективних идентитета.
Њена улога је кључна не само у домену номиналне идентификације (именовања) кроз
симболичко представљање, него и у домену практичних импликација идентификовања и
припадања неком колективитету.
Савремени друштвени процеси, укључујући и глобализацију, актуелизују питање
идентитета, тј. утицаја ових процеса на идентитет индивидуа, група и заједница. Томе је
посебно допринела релативизација граница између држава, нација и заједница која рађа
бојазан о губитку властитог идентитета, како је својевремено упозорио Ален Турен. Наравно
постоје и супротна гледишта која истичу вредност узајамног прожимања култура и
идентитета изражену кроз космополитску културу, на шта је још пре 170 година указао
Маркс.
Не само различити погледи на наведено питање, него и суштински теоријскометодолошки проблеми у проучавању идентитетâ који потичу како од њиховог променљивог
карактера (поготово у ери позне модерне), тако и од потешкоћа да се анализа смести у
одређени контекст – независно да ли је реч о идентитету индивидуалних социјалних актера,
малих друштвених група или о анализи широких колективних представа створених на
темељу заједничких културних елемената и дискурзивних пракси, довољан је повод за
плодотворну дебату.
Будући да је идентитет одређен друштвено-историјским и културним контекстом –
током историје друштва појављују се различити идентитети, при чему историју стварају
људи одређених идентитета (Berger i Luckmann, 1967) стога расправу на тему Култура и
идентитети сматрамо изузетно актуелном и потребном и позивамо социологе и научнике из
сродних друштвено хуманистичких наука да узму учешћа у њој.
Добродошли су сви радови – теоријског или емпријског карактера – који разматрају следеће
теме/проблемска поља:






Питања културног идентитета уопште;
Проблеми идентитета у мултикултурној и интеркултурној Европи;
Питања профила, преображаја и угрожености националних култура и идентитета;
Утицај глобализације на културни идентитет;
Глокализација и културни идентитет;
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Култура и национални идентитет;
Хибридизација личних и колективних идентитета;
Мултикултурализам, културни плурализам и идентитет;
Конфликти у глобализирајућем друштву и преображај идентитета;
Прожимања националног и универзалног, посебно однос националне државе и
наднационалних интеграција, суверенизација и десуверенизација;
Конфликти идеја и политика: Европа нација vs. „Бриселска Европа“;
Култура, национални митови и идентитети;
Фундаменталне вредности као основа културног идентитета
(слободарство,
солидарност, антифашизам...);
Идентитет(и) и (критичка) култура сећања;
Конфликти идентитета vs. идентитетска сарадња;
Униполарност vs. мултиполарност;
Прожимања култура vs. наметања једне културе;
Медији и културни идентитет;
Образовање и културни идентитет;
Културна политика, вредности и идентитет;
Културне праксе у савременом друштву;
Културне политике и културни менаџмент;
Идентитети и културне праксе нација и етничких заједница;
Регионални идентитети и културне праксе;
Религијски идентитети и етнички идентитети у савременом друштву;
Идентитети и културне праксе мањинских група и заједница;
Култура сиромаштва;
Демократизација културе;
Масовна култура, контракултура и некултура.

Добродошли су и други радови, који истражују питања обухваћена основном темом.

СУОРГАНИЗАТОРИ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: Српско социолошко друштво, Београд,
Република Србија и Социолошко друштво Републике Српске, Пале, Република Српска.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Рок за пријаву апстракта: 31. јул 2019. године. Могуће је да највише 2 аутора пријаве исти
апстракт.
Рок за добијање потврде о прихватању апстракта: 20. август 2019. године.
Рок за достављање коначног програма рада Конференције: 1. октобар 2019. године.
Датум и место одржавања конференције: 25-27. октобар 2019. године Мећавник и
Андрићград.
Радни језици: сви језици бивших југословенских народа, руски и енглески.
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Рок за достављање целовитих радова: 15. децембар 2019. године. Техничко упутство за
припрему рада биће достављено заједно са информацијом о прихватању апстракта. На
основу рецензија биће одабрани радови за штампање у међународном тематском зборнику
који ће бити објављен након одржавања конференције.
Котизација: За учеснике из Србије 6.000,00 динара (РСД) на рачун Српског социолошког
друштва који се води код Комерцијалне банке бр. 205-65241-14, са назнаком „Котизација за
конференцију“. Котизација укључује карте за улазак на Мећавник (петак 25. октобар), ручак
на Мећавнику, освежење у паузама и свечану вечеру у Андрићграду (субота, 26.октобар
2019), као и конференцијски материјал укључујући зборник апстраката и зборник радова.
Крајњи рок за уплату котизације је 1. септембар 2019. године.
Организатор ће ускоро понудити учесницима конференције смештај по привилегованим
ценама у конацима Византија (25. и 26. октобар) у самом Андрићграду. У зависности од
интересовања, настојаћемо да обезбедимо и организован превоз на обе локације.
ПРИЈАВА АПСТРАКАТА НА E-MAIL: ssd.konferencija@gmail.com
Апстракти садрже: наслов рада и сажетак (до 250 речи) + кључне речи (до 5 кључних речи израза).
Осим наведеног, апстракт треба да садржи име, средње слово и презиме аутора, афилијацију,
као и електронску адресу првог аутора (у фусноти) ради даље комуникације. Апстракти се
достављају двојезично: на језику на коме ће рад бити презентован и на енглеском језику.
Радове је могуће излагати у виду усмене или постер презентације. Независно од одабране
форме излагања, учесници конференције шаљу апстракте према напред наведеном упутству
са назнаком за који вид учествовања су се определили.
Упутства везана за припрему постера биће накнадно достављена учесницима који се одлуче
за такву форму презентовања резултата свог истраживања.
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Inte rnational Scientific Conference
Culture and Identities
(Mećavnik and Andrićgrad, October 25-27, 2019)

Bearing in mind the sociological determination of identity as a way in which individuals and
collectivities systematically establish and mark the difference in relation to other individuals and
collectivities (Jenkins, 2008), it is undeniable that culture (more precisely, a set of cultural features)
has a central place in the understanding and perception of personal, group and collective identities.
Its role is crucial not only in the domain of nominal identification (naming) through symbolic
representation, but also in the domain of practical implications of identification and affiliation with
a particular collectivity.
Contemporary social processes, including globalization, actualize the issue of identity, i.e. the
impact of these processes on the identity of individuals, groups and communities. This was
particularly contributed to by the relativization of borders between states, nations and communities,
introducing concerns about the loss of own identity, as Alain Touraine once warned. Of course,
there are opposing views that emphasize the value of mutual interplay of cultures and identities
expressed through cosmopolitan culture, which Marks pointed out 170 years ago.
Not only different views on the given issue, but also essential theoretical and methodological
problems in the study of identity emanating from its variable character (especially in the late
modern era) and the difficulty of placing the analysis in a certain context - regardless of whether it
is about the identity of individual social actors, small social groups, or the analysis of broad
collective ideas created on the basis of common cultural elements and discursive practices,
represent sufficient reasons for a fruitful debate.
Since identity is determined by the socio- historical and cultural contexts - different identities have
appeared in the history of society, with people of certain identities being the creators of history
(Berger and Luckmann, 1967), we consider a debate on the topic of Culture and Identities to be
extremely topical and necessary, thus we invite sociologists and scientists from related social and
humanistic fields to take part in it.
We welcome all papers - theoretical or empirical in nature - studying the following topics/problem
fields:









Issues of cultural identity in general;
Problems of identity in multicultural and intercultural Europe;
Issues of profile, transformation and vulnerability of national cultures and identities;
The impact of globalization on cultural identity;
Glocalization and cultural identity;
Culture and national identity;
Hybridization of personal and collective identities;
Multiculturalism, cultural pluralism and identity;
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 Conflicts in a globalizing society and the transformation of identity;
 The interplay of the national and the universal, especially the relationship between the
national state and supranational integrations, sovereignization and desovereignization;
 Conflicts of ideas and policies: Europe of Nations vs. “Europe of Brussels”;
 Culture, national myths and identities;
 Fundamental values as the basis of cultural identities (freedom, solidarity, anti- fascism...);
 Identity(s) and the (critical) culture of memory;
 Identity conflict vs identity cooperation;
 Unipolarity versus. multipolarity;
 Mixture of cultures vs. imposing a single culture;
 Media and cultural identity;
 Education and cultural identity;
 Cultural policy, values and identity;
 Cultural practices in contemporary society;
 Cultural policies and cultural management;
 Identities and cultural practices of nations and ethnic communities;
 Regional identities and cultural practices;
 Religious identities and ethnic identities in contemporary society;
 Identities and cultural practices of minority groups and communities;
 Culture of poverty;
 Democratization of culture;
 Mass culture, counterculture and nonculture;
Other papers exploring the issues covered by the main topic are also welcome.
SCIENTIFIC CONFERENCE CO-ORGANIZERS: Serbian Sociological Association, Belgrade,
Republic of Serbia and Sociological Association of the Republic of Srpska, Pale, Republic of
Srpska.
IMPORTANT INFORMATION:
Abstract submission deadline: July 31, 2019. Up to 2 authors can submit the same abstract.
Deadline for receiving a confirmation of abstract acceptance : August 20, 2019.
Deadline for receiving the final Program of the Confe rence: October 1, 2019.
Conference date and location: October 25-27, 2019, Mećavnik and Andrićgrad.
Working languages: All languages of the former Yugoslav nations, Russian and English.
Deadline for full paper submission: December 15, 2019. The technical manual for the preparation
of papers shall be provided together with the information on the acceptance of the Abstract. Papers
to be printed in international thematic conference proceedings published after the conference will be
selected based on reviews.
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Registration fee: For participants from Serbia, 6,000.00 dinars (RSD) transferred to the account of
the Serbian Sociological Association at Komercijalna Banka no. 205-65241-14, with purpose of
payment - “Conference fee”. The registration fee includes tickets for entry to Mećavnik (Friday,
October 25), lunch at Mećavnik, refreshments at breaks and a gala dinner in Andrićgrad (Saturday,
October 26, 2019), as well as conference materials including the Book of Abstracts and
Proceedings.
The deadline for fee payment is Septe mber 1, 2019.
The organizer will soon offer conference participants accommodation at privileged prices in
Vizantija (October 25 and 26) in Andrićgrad. Depending on the interest, we shall try to provide
organized transport to both locations.
ABSTRACT SUBMISSION E-MAIL: ssd.konferencija@gmail.com
Abstracts include: title + summary (up to 250 words) + key words (up to 5 keywords -phrases).
Apart from the above, the Abstract should contain the name, the middle name and the surname of
the author, affiliation, as well as the e- mail address of the first author (in the footnote) for further
communication. Abstracts are submitted bilingually: in the language of the presentation and in
English.
Papers can be presented in the form of oral or poster presentations. Regardless of the chosen form
of presentation, participants should send abstracts prepared in accordance with the provided
instructions, with an indication of the type of participation they have chosen.
Instructions on the preparation of posters will be subsequently delivered to the participants who
decide on such a form of presentation of the results of their research.
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Международная научная конференция
Культура и идентичности
(Мечавник и Андричград 25–27 октября 2019)
Имея в виду социологическое определение идентичности как способа, которым
отдельные люди и коллективы устанавливают и отмечают разницу по отношению к другим
индивидам и коллективам (Jenkins, 2008), нельзя отрицать, что культура (вернее, набор
культурных особенностей) занимает центральное место в понимании и восприятии личных,
групповых и коллективных идентичностей. Ее роль имеет решающее значение не только в
области номинальной идентификации (именования) посредством символического
представления, но и в области практических последствий идентификации и принадлежности
к некоторому коллективу.
Современные общественные процессы, в том числе и глобализация, актуализируют
вопрос идентичности, т.е. влияния данных процессов на идентичность индиви дов, групп и
сообществ. Этому особенно способствовала релятивизация границ между государствами,
нациями и сообществами, которая порождает опасения, что они могут потерять собственную
идентичность, как раньше об этом предупреждал Ален Турен. Конечно, существуют и
противоположные точки зрения, подчеркивающие важность взаимопроникновения культур и
идентичностей, выраженную через космополитическую культуру, на что еще 170 лет тому
назад указывал Маркс.
Не только отличия в понимании данного вопроса, но и существенные теоретические и
методологические проблемы в изучении идентичностей, вытекающие из их переменного
характера (особенно в поздной современной эпохе), а также изо сложности их анализа в
определенном контексте – независимо от того идет ли речь об идентичности отдельных
социальных субъектов, маленьких социальных групп или об анализе более широких
коллективных представлений, созданных на основе общих культурных элементов и
дискурсивных практик – представляют собой достаточный повод для плодотворной
дискуссиии.
Поскольку идентичность определяется общественно-историческим и культурным
контекстом – в истории общества появляются разные идентичности, причем историю
создают люди определенных идентичностей (Berger i Luckmann, 1967) – то мы считаем, что
дискуссия на тему Культура и идентичности является чрезвычайно актуальной и
необходимой и поэтому приглашаем социологов и ученых из смежных общественногуманитарных дисциплин принять в ней участие.
Приветствуются все статьи теоретического или эмпирического характера, в которых
рассматриваются следующие вопросы/проблемные поля:
 Вопросы культурной идентичности в целом;
 Проблемы идентичности в мультикультурной и интеркультурной Европе;
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 Вопросы профиля, трансформации и уязвимости национальных культур и
идентичностей;
 Влияние глобализации на культурную идентичность;
 Глокализация и культурная идентичность;
 Культура и национальная идентичность;
 Гибридизация личных и коллективных идентичностей;
 Мультикультурализм, культурный плюрализм и идентичность;
 Конфликты в глобализирующемся обществе и трансформация идентичности;
 Взаимопроникновение национального и универсального, с особым упором на
взаимоотношения между национальным государством и наднациональными
интеграциями, суверенизация и десуверенизация;
 Конфликты идей и политик: Европа наций vs. «Брюссельская Европа»;
 Культура, национальные мифы и идентичности;
 Фундаментальные ценности как основа культурной идентичности (стремление к
свободе, солидарность, антифашизм...); Идентичность (идентичности) и (критическая)
культура памяти;
 Конфликты идентичности vs. сотрудничество между идентичностями;
 Униполярность vs. мультиполярность;
 Взаимопроникновение культур vs. навязывание одной культуры;
 СМИ и культурная идентичность;
 Образование и культурная идентичность;
 Культурная политика, ценности и идентичность;
 Культурные практики в современном обществе;
 Культурная политика и культурный менеджмент;
 Идентичности и культурные практики наций и этнических сообществ;
 Региональные идентичности и культурные практики;
 Религиозные и этнические идентичности в современном обществе;
 Идентичности и культурные практики меньшиств;
 Культура бедности;
 Демократизация культуры;
 Массовая культура, контркультура и некультура.
Приветствуются также и другие статьи, в которых обсуждаются вопросы, касающиеся
основной темы.
СООРГАНИЗАТОРЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: Сербская социологическая ассоциация,
Белград, Республика Сербия и Социологическая ассоциация Республики Сербской, Пале,
Республика Сербская.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Срок подачи тезисов: 31 июля 2019 года. Число авторов одной статьи – не более двух.
Срок получения подтверждения о принятии тезисов: 20 августа 2019 года.

Српско социолошко друштво
Краљице Наталије 45, 11000 Београд
Тел: 011.2637.834; Моб: 069.3227.240
Матични број: 07058748; ПИБ: 102855423

Web: www.ssd.org.rs; е-mail: ssd.beograd@gmail.com

Рачун: 205-65241-14, Комерцијална банка

Крайний срок для представления окончательной программы работы конференции: 1
октября 2019 года.
Дата и место проведения конференции: 25–27 октября 2019 года, Мечавник и Андричград.
Рабочие языки: Все языки бывших югославских народов, а также русский и английский.
Срок подачи полных статей: 15 декабря 2019 года. Технические инструкции по
оформлению статьи будут предоставлены вместе с информацией о принятии тезисов. На
основании рецензий будут отобраны статьи для публикации в международном тематическом
сборнике, который будет опубликован по окончании Конференции.
Программа конференции предусматривает посещение
октябра), освежительные напитки и кофе-брейки,
торжественный ужин в Андричграде (суббота, 26
предоставлены материалы для конференции, включая
также сборник статей.

этнодеревни Мечавник (пятница, 25
обед в этнодеревне Мечавник и
октября). Всем участникам будут
сюда и сборник резюме докладов, а

В ближайшее время организатор предложит участникам конференции размещение по
льготным ценам в гостинице «Византия» (25 и 26 октября) в самом Андричграде. В
зависимости от заинтересованности, мы постараемся организовать трансфер до обеих
локаций.
ПОДАЧА ТЕЗИСОВ НА E-MAIL: ssd.konferencija@gmail.com
Тезисы должны содержать: название статьи и аннотацию (до 250 слов), а также ключевые
слова (не более 5).
Кроме указанного, аннотация должна содержать имя, отчество и фамилию автора,
аффилиацию, а также адрес электронной почты первого автора (в сноске) ради
коммуникации в дальнейшем. Аннотации подаются на двух языках: на языке, на котором
статья будет представлена и на английском языке.
Доклады могут быть представлены в форме устной или постерной презентации. Независимо
от выбранной формы презентации, все участники конференции высылают тезисы в
соответствии с вышеуказанными инструкциями с указанием типа участия, который они
выбрали.
Инструкции по подготовке постеров впоследствии будут предоставлены всем участникам,
выбравшим этот вид презентации результатов своих исследований.

