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Tomberger, Corinna, Das Gegendenkmal. Avant
gardekunst, Geschichtspolitik und Geschlecht in der 
bundesdeutschen Erinnerungskultu, Bielefeld 2007, 
стр� 362� 

Споменци се у Немачкој често спомињу као 
успешан модел стварања културе сећања. Ова 
књига, уз помоћ два примера, проучава политичку 
функцију једног новог типа споменика и на који 
начин се током времена стварају различите форме 
идентификације једног друштва. Уз помоћ анализе 
и семиотичких теорија ауторка показује каква и која 
значења се приписују једном споменику, проучавају
ћи при том уметничке коментаре у локалној штампи 
и стручној литератури.

Mittag, Jürgen, Kleine Geschichte der Eropäischen 
Union. Von der Europaidee bis zur Gegenwart, Münster 
2008, стр� 344�

Европска унија представља, пре свега, одраз 
процеса интеграције демократских држава у Евро
пи. Иако европско уједињење све снажније утиче 
на политички и привредни поредак у Европи, ипак 
су његове основе и развојни процеси мање познати 
широј јавности. Европска интеграција је пре један 
историјски процес  препун преокрета и отпора, 
него један праволинијски процес. Мала историја 
Европске уније пружа историјски приказ процеса 
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уједињења од његових почетака до данас. У једном 
компактним прегледу осветљене  су како најважније 
етапе тог процеса, тако и мотиви, концепти и разло
зи који су представљали главна обележја на путу ка 
европском уједињењу.

Trevor-Roper, Hugh, The Invention of Scotland: 
Myth and History, New Haven–Yale 2008, стр� 282� 

Иако у англосаксонској култури мит готово да 
није имао великог значаја, истражујући три мита и 
њихов развитак (политички мит о античком уређе
њу, литерарни мит и Осианову античку поезију и 
мит о килту, настао у �V�� веку) Хју ТреворРопер 
показује да је мит имао централну улогу у изгра
ђивању шкотског идентитета. Аутор открива да је 
мит врло често обезбеђивао културну конструкцију 
да би очувао национални идентитет. ТреворРопер 
доказује да је ритуализација и прихватање митова 
као дела локалног колорита водио ка стварању уве
рења о расној надмоћности. Овај рукопис остао је 
необјављен након смрти ТревораРопера и сада је 
први пут доступан јавности.

Franz, Margit; Halbrainer, Heimo; Lamprecht 
Gerald, и др, Mapping Contemporary History. Zeit
geschichten im Diskurs, Wien 2008, стр� 436�

Ова књига покушала је да изврши „картографи
ју“ савремене историје. У намери да одреде стање 
у истраживањима, аутори су прескочили строго 
формулисане временске и предметне одреднице ис
траживања, доводећи у међусобни разговор родне 
и јеврејске студије, „класичну“ савремену историју 
и културноисторијска истраживања, истраживања 
миграција и биографије, постколонијалне теорије, 
те истраживања урбаног живота и простора.
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Williams, Paul, Memorial Museums. The Glo
bal Rush to Commemorate Atrocities, Dorset 2007, 
стр� 226� 

У протеклих 25 година дошло је до бума у 
једном сасвим новом културном подручју које се 
означава појмом „m��m��r��l m��s����m“. Аутор књиге 
под тим појмом подразумева све оне музеје који се 
баве сећањем на историјске догађаје који су изазва
ли страдање великог броја људи – како оне који се 
баве холокаустом, тако и оне који се баве другим 
геноцидима и темама, као што су нуклеарне ката
строфе и државна репресија. Ово је прва студија 
која покушава да мапира те нове институције и 
њихове културне просторе. Прелазећи национал
не границе, аутор критички анализира тактику 
тих институција и њихову рецепцију и значења у 
широј јавности.

Diner, Dan; Wunberg, Gotthart, Restitution 
and Memory. Material Restoration in Europe, Ox-
ford 2007�

Расправе о колективном сећању показују да 
Други светски рат није завршен, он је још жив 
у колективном сећању. Приватизација и враћање 
одузете имовине у Источној Европи покренули 
су сећања која су остала закопана под плаштом 
колективизације и национализације након 1945. 
године. Други светски рат није се осликавао само 
у уништавању, већ и у револуцији која је довела 
до нових власничких односа. Ова књига се бави 
проблемима враћања одузете имовине, и њиховом 
везом са сећањем, који су се у скорије време поја
вили у Европи.
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Horn, Gerd-Rainer, The Spirit of ‘68: Rebellion 
in Western Europe and North America, 1956–1976, 
Oxford 2007, стр� 264�

Протести широм света, од Немачке до Вијет
нама, од Италије до Сједињених Држава, били су 
обележја 1968. године. Милиони људи узели су суд
бину у своје руке борећи се против империјализма, 
капитализма, аутократије, а у ствари против било 
каквог начина хијерархијског мишљења. ГердРа
инер се на један потпуно нов начин бави овим тур
булентним временима, тврдећи да се 1968. мора 
сагледати у контексту једног дужег раздобља, које 
је било обележено експериментима и револтом. Он 
баца ново светло на друштвене покрете и њихове 
главне носиоце, нудећи при том ново разумевање 
фундаменталних промена до којих је дошло на обе 
стране Атлантика.

Brunnbauer, Ulf; Troebst, Stefan, Zwischen 
Amnesie und Nostalgie. Die Erinnerung an den Kom
munismus in Südosteuropa, Köln 2007, стр� 308�

Ова студија се бави индивидуалним и колек
тивним сећањима на социјализам у југоисточној 
Европи. Аутори показују да су политичке снаге 
покушале да инструментализују сећања на то доба 
како би постигле своје циљеве, док, с друге стране, 
у друштву преовладавају посве различита лична се
ћања. Ова књига се бави везом између колективног 
и приватног сећања, инструментализацијом сећања, 
улогом трауматичних догађаја на сећање и конститу
ционалним механизмима носталгије, отварајући при 
том могућност упоређења са другим случајевима 
спорних сећања и процеса промена.
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Anne E� Gorsuch, Diane P� Koenker, Turizm: 
The Russian and East European Tourist under Capi
talism and Socialism, Ithaca 2006, стр� 328� 

У Совјетском Савезу и у Источном блоку иде
ја одмора била је врло уско повезана са радничким 
туристичким организацијама. Партијски кадар и 
остали делови друштва покушавали су да створе тзв. 
раднички туризам, кроз који би се изграђивали соци
јалистички човек и жена. Ово је прва књига која се 
бави историјом туризма у Русији и Источној Европи 
од царског периода па до ере масовног туризма ше
здесетих и седамдесетих година прошлог века. Ауто
ри су покушали да докуче корене социјалистичког 
туризма и како су се људи на европским маргинама 
одређивали према „Европи“. Поглавља која говоре 
о томе како су појединци своје потрошачке циље
ве уклапали у колективне одредбе, приморавајући 
истовремено режим да их прихвати, представљају 
најзанимљивији део књиге.

Brettell, Caroline, Anthropology and Migration: 
Essays on Transnationalism, Ethnicity and Identity, 
Walnut Creek 2003, стр� 239� 

Антрополошкиња Керолин Бретел бави се пор
тугалском дијаспором од 1977. године. Њена књига 
представља сасвим нов увид у процес миграције и 
транснационализма. Она анализира макро и микро 
приступе теорији миграције. Основна питања о 
којима ауторка расправља укључују и теме попут 
имигрантске инкорпорације насупрот асимилаци
ји, утицај појединаца на домаћинства и локалне 
заједнице, институције и државе, илегална имигра
ција, град наспрам предграђа, улога религије, те 
употреба усмене историје као средства разумевања 
имиграције. 


