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Међународни научни скуп: Миграциона
кретања из, кроз и у југоисточну Европу∗
Несумњиво је да су миграциона кретања знатно утицала на садашњу
етничку, верску, економску, друштвену и политичку слику југоисточне
Европе. Тематика 48. међународног скупа у Тутцингу била је посвећена
сложеној проблематици феномена миграције, који је још увек у току. Иако
је библиографија о овом предмету врло богата, многи историчари и социолози тврде да је основна претпоставка комплексног истраживања овог феномена превазилажење ограничења традиционалне историографије и прихватање резултата интердисциплинарне методологије.
Програм научног скупа, на којем су учествовали професори, студенти
и истраживачи из Немачке, Аустрије и земаља југоисточне Европе, био је
подељен на шест тематских целина. У првој целини др Ulf Brunnbauer, професор историје југоисточне Европе на факултету у Регенсбургу, представио
је важне аспекте прекоокеанске миграције из југоисточне Европе пре Првог
светског рата. У вези са тим, истраживачи Jenny Winterhagen и Rolf
Wörsdörfer презентирали су разлоге и последице миграције у Словенији и
Далмацији.
У другој целини истраживачи Daniel Göler, Предраг Марковић и Anelia Kassabova водили су расправе о односу миграције и културе преношења
у Албанији, Србији и Бугарској.
Положајем неких миграционих група и њиховим политичким и друштвеним захтевима бавили су се истраживачи и професори у трећој целини.
Од посебне важности је било излагање професорке Sevasti Trubeta, са факултета социолошких наука у Митилини, о осетљивој теми – случају избегличког логора на острву Лезбос.
У оквиру четврте целине истраживачи Андреа Абрамовић, Valentin
Rauer, Gülsüm Depeli и Розита Димова покушали су да – проучавањем феномена двојезичности, хибридизације, културних размена и промена међу
младим генерацијама у Берлину – скрену пажњу на важне аспекте свакодневног живота емиграната у Немачкој. Случајеви транснационалних мре∗
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жа у хрватској, албанској и румунској емиграцији били су предмет посебне
пажње и истраживања у петој целини.
Шеста целина била је посвећена сложеном питању насилне миграције
у југоисточној Европи. Marie-Janine Calic, професорка Универзитета у Минхену, проучавала је осетљиво и компликовано питање етничког чишћења у
бившој Југославији. Случај миграције Турчина из Бугарске током социјалистичког периода био је предмет научног истраживања и расправа Wolfgang
Höpken, професора Универзитета у Лајпцигу, који је покушао да истакне
историјске и актуелне аспекте овог феномена.
Већина истраживача сматра да многи аспекти емиграције још нису
предмет дубинских посматрања, углавном због недостатка извора и сложеног карактера овог питања. Овај научни скуп је, и поред тога, пружио одличну прилику за размену мишљења и интересантне научне расправе међу
историчарима и социолозима.

