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У Београду и на Сребрном
језеру код Великог Градишта
су, у периоду од 4. до 7. априла
2019. године, одржана међуна
родна научна сабрања од знача
ја за српску теолошку, религио
лошку и социолошку мисао, а у
организацији Форума за рели
гијска питања и Центра за соци
олошка и антрополошка истра
живања Инстутута друштвених
наука, кao и у саорганизацији са
Југословенским удружењем за
научно истраживање религије
из Ниша и Одбором за просвету
и културу Епархије пожаревач
ко-браничевске.
Ова научна сабрања су от
почела округлим столом под на
зивом Српско и руско друштво у
социолошким истраживањима,
који је одржан у великој сали
Института друштвених наука у
Београду, 4. априла 2019. Са

бране су поздравили: др Горан
Башић, виши научни сарадник
и директор Института; др Лили
јана Чичкарић, научни саветник
и управник Центра за социоло
шка и антрополошка истражи
вања при Институту и др Мирко
Благојевић, виши научни сарад
ник и руководилац Форума за
религијска питања при Институ
ту, као главни организатор ових
значајних и традиционалних ме
ђународних научних сабрања.
Ова
кав окру
гли сто се ор
ганизује по трећи пут, а разма
трана су истраживања српског
и руског друштва из угла соци
јалне структуре, сиромаштва,
информатичког друштва, демо
графских и миграционих токова,
политикологије, културологије и
религиологије.
Поред српских истраживача
из поменутог Института, у раду
су узели учешћа и угледни ис
траживачи из Русије, као што
су: проф. др Ина Шаповалова из
Института друштвених наука и
масовних комуникација Белго
родског државног универзитета;
проф. др Сергеј Дмитријевич Ле
бедев, руководилац Лаборатори
је социологије религије и културе
при истом руском Универзитету;
проф. др Сергеј Трофимов, про
декан за науку Социолошког фа
култета Универзитета Ломоно
сов у Москви и проф. др Ирина
Каргина са Московског институ
та за међународне односе Мини
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старства спољних послова Руске
Федерације.
Рад је настављен 5. и 6. апри
ла на Сре
бр
ном је
зе
ру, где је
приређена изузетно успела ме
ђународна научна конференци
ја под називом: Processes, Trends,
Domains and Limitations of Religi
ous Changes in the Contemporary
World: (De)secularization, Post-se
cularization, Revitalization of Re
ligion – Theoretical Assumptions
and Empirical Evidence (Процеси,
трендови, домети и границе ре
лигијских промена у савременом
свету: (де)секуларизација, пост
секуларизација, ревитализација
религије – теоријске претпостав
ке и емпиријски докази).
На овом међународном со
циолошко-религиолошком на
учном скупу је узело учешће
тридесет и пет домаћих и стра
них аутора. Скуп је радио у пле
нараној седници и пет сесија,
а укупно је поднето двадесет и
три саопштења. Сабрање је има
ло међународни карактер, јер су
учешћа узели научни радници и
бројни угледни истраживачи из
области религиологије, теоло
гије и социологије религије из
Србије, Русије, Босне и Херцего
вине, Црне Горе, Северне Маке
доније, Украјине и Хрватске.
Првог дана рада, на пленар
ној сесији под радним насловом:
Религија, религијска трансфор
мација, криза и конфликти, из
лагали су: поменути др Лебедев
и др Шаповалова, на тему: Ре
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лигија као објекат социјалне ре
флексије; проф. др Жељко Павић
са Универзитета Јосипа Јураја
Штосмајера у Осијеку, на тему:
Религијске промене и интернет:
дијалектика конфликта у вези
са новим медијским технологија
ма; академик Иван Цвитковић,
председник Одбора за социоло
шке науке Одељења друштве
них наука при Академији наука
и уметности Босне и Херцего
вине и пензионисани редовни
професор социологије религи
је, социологије спознаје и мора
ла и религија савременог света
на Факултету политичких наука
Универзитета у Сарајеву, на те
му: Религије и нације као факто
ри подела и дезинтеграција на
Балкану; поменута др Каргина,
на тему: Савремени религиозни
плурализам: изазови сазнања и
мерења у контексту проблема не
једнакости и конфликта и проф.
др Гјуљнара Иљјасбековна Гаџи
мурадова, виши научни сарад
ник на Катедри демографских и
миграционих политика Институ
та социјално-политичких истра
живања Руске академије наука и
доцент Московског института за
међународне односе Министар
ства спољних послова Руске Фе
дерације, на тему: Трансформа
ција религиозних идентитета у
епохи масовних миграција.
На првој сесији, под нази
вом Религиозност и десекулари
зација, наступили су: проф. др
Зорица Кубурић, са Одсека за
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социологију Философског фа
култета Универзитета у Новом
Саду, на тему Религијске тран
сформације у Војводини; др Вла
димир Ментус, научни сарадник
Института друштвених наука у
Београду, са темом Религиозност
и алтруистичка оријентација у
економски развијеним европским
друштвима; др Драгана Ради
сављевић Ћипаризовић, научни
сарадник Одељења за социоло
гију при Философском факулте
ту Универзитета у Београду, на
тему Десекуларизција у XXI веку:
емпиријска верификација реви
тализације религије у Србији и
проф. др Владимир Бакрач, до
цент на Философском факулте
ту у Никшићу Универзитета Цр
не Горе, са темом Религиозност и
чланство Адвентистичке цркве у
Црној Гори.
Друга сесија, под насловом:
Секуларно, духовно и религијски
дискурс, донела је интересант
на излагања: проф. др Светлане
Рјазанове, са Пермског државног
института уметности и културе и
Пермског федералног истражи
вачког центра Уралског одељења
Руске академије наука, на тему
Секуларне компоненте у новим
религиозним покретима; Високо
пречасног протојереја-митрофо
ра др Александра Александрови
ча Пелина, руководиоца радне
групе при Јавној комори Руске
Федерације, председника Оде
љења за односе Цркве и друштва
Санкт-Петербургшке
епархије

и директора Центра етнорели
гиозних истраживања и мр Вла
димира Коваленка, сарадника
истог Центра, на тему Секуларни
и религиозни дискурс у савременој
Русији: на примеру града СанктПетербурга; поменутог др Тро
фимова, на тему Духовност као
социолошко разумевање: покушај
разумевања и мр Срђана Бари
шића, на тему Промене у сакрал
ној архитектури као индикатор
десекуларизације.
На трећој сесији, насловље
ној са Религија и социјални фе
номени, го
во
ри
ли су: проф. др
Ружица Цацаноска, редовни
професор и научни саветник на
Институту за социолошка и по
литичко-правна
истраживања
при Универзитету Светих Кири
ла и Методија у Скопљу, на те
му Религија и екологија; проф.
др Драган Тодоровић, ванредни
професор Департмана за социо
логију Философског факултета
Универзитета у Нишу и проф.
др Драгољуб Б. Ђорђевић, ре
довни професор и шеф Катедре
за друштвене науке Машинског
факултета Универзитета у Ни
шу, на тему Верска мањина: Те
кије лесковачких Рома; др Зори
ца Мршевић, научни саветник и
члан Управног одбора Инстутута
друштвених наука, на тему Си
стем одговорности и дужности
у Јудаизму и др Ран
ко Со
виљ,
истраживач сарадник Институ
та друштвених наука, др Сања
Стојковић-Златановић, научни
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сарадник Института друштве
них наук
 а и мр Ивана Остојић,
истраживач сарадник Институ
та друштвених наука, на тему
Улога религије у банкарском по
слу у исламском праву.
На четвртој сесији, под на
зивом: Црква и друштво, изла
гали су: проф. др Раде Кисић,
ванредни професор на Катедри
за догматику за предмет Еку
менско богословље на Право
славном богословском факул
тету Универзитета у Београду,
на тему Мисија Православне
Цркве у савременом свету: ана
лиза докумената са Критског
сабора 2016; мр Вук Јовановић,
професор верске наставе у XIII
београдској гимназији, на тему
Наш Ца
ри
град или њи
хов Фа
нар? – анализа једне новије срп
ске теолошке полемике и Јулија
Воскобојникова, предавач на
Харковској државној академи
ји културе, на тему Црквени хор
као социокултурни систем.
Закључна и пета сесија, ко
ја се бавила облашћу Религије и
социјалних феномена, донела је
излагања др Зорана Гудовића,
професора Високе школе стру
ковних студија за васпитаче и
пословне информатичаре – Сир
мијум у Сремској Митровици,
на тему Образовање и религија
у савременом свету; др Невена
Цветићанина, вишег научног са
радника Института друштвених
наука и др Иване Арсић, истра
живача приправника Институ
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та друштвених наука, на тему
Шпанска католичка црква и се
куларне институције и, на по
слетку, занимљиви рад младих
истраживача са Философског
факултета Универзитета у Нишу,
Доротее Јанковић, Ане Стевано
вић и Анастасије Цвијановић на
тему Амиши у reality емисијама.
По благослову Његове Све
тости Патријарха српског Г. Г.
Иринеја и на позив организато
ра, у раду, симултаном превође
њу са руског и енглеског језика и
дискусијама на округлом столу у
Београду и на конференцији на
Сребрном језеру, узео је учешћа
и ђакон Хаџи Ненад М. Јовано
вић, вероучитељ Архиепископи
је београдско-карловачке и ди
ректор Центра за истраживање
православног монархизма.
Значајно је истаћи да се ова
кав међународни научни скуп
одржава већ традиционално, тј.
по пе
ти пут. Оно што га чи
ни
особито значајним јесте и чи
њеница да је то данас једна од
ретких годишњих међународних
интердисциплинарних научних
конференција о питањима из до
мена религиологије, социологи
је религије и сродних научних
дисциплина у Србији.
Примљено: 8. 4. 2019.
Одобрено: 16. 4. 2019.
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