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Десет година ...
r

1
Једно десетлеhе излажења часописа у уравнотеженијим временима и

Теорија

околностима даје довољно простора и прилика за његово постепено

Theory
Тодор Куљић, О новој кулшури сећања
Todoi- Kuljic, Оп tlie Nен1 Cultm·e ој Rememb1·a11ce

205

1

проверу вредности и разложности његове концепције и потребне исправке.
Околности у којима је Годшињат< за друutшвену
: 1

Баштине

,)

He1·itages
Горан Милорадовић, Југословенска књижевна сцена чешрдесеших

и йедесеших година ХХ века (совјешска сйецијалисшичка анализа)
Саша Илић, Француска йройаzанда у Југославији

Кулшурна акција Француске у очи,ма УДБ-е 1953. године

Током јесени 1993. године, у "невреме", на Катедри за општу савремену

263
1

)

покретању часописа посвеhеног објављивању радова из области друштвене
историје. Она је, свакако, имала

исходиште и у јединственом, тада

професор Андреј Митровиh, на истој катедри, давне

1974. године.

Окруzли

ciuo је окупљао студенте, последипломце и докторанте, којима је понуђено

285

једно до тада неуобичајено искуство. Разговори вођени на О1<ру2лом

сшолу, њихова тематска разноврсност, отвореност за нове идеје и теме,

Vladiшii- Ivanovic, Lutz Raplщel, Gescl1icliti,џssensclzajt im Zeitalta da Ext1·eme.

289

њихово критичко преиспитивање, били су јединствена прилика за

темељиту припрему новог нараштаја историчара, за њихов самостални

Александар Рафаиловић, Мийlерауер, Михаел, Миленију.ми и друге

искорак у непознате или мање познате истраживачке просторе, коЈе Је

293
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Маша Милорадовић, Библиографија Годишњака за друшйlвену
ucillopujy године Ј (1994) -Х (2003)

историју Филозофског факултета у Београду, уобличена је замисао о

дводеценијском, искуству стицаном на Окруzлом сшолу, који је покренуо

Дражен Беговић, Исшорија йривашноz живойlа, йриредили Филий _

јубиларне године. Зautillo йрославља.мо исшорију?, Удружење за
друииТtвену исйlорију, Београд 2003, 143.

реhења" у преживљавању, биле су далеко од нормалних. На великим

излажења, те целокупна област историографије, делеhи судбину свог

On ideas and books

Tliem·ien, Metћoden, Te11de11ze11, von 1900 Ьis zш· Gegenн1шt, Miincћen 2003, 293.

сарадницима, стављан на тешке пробе издржљивости и "тестове опте

друштвеног, културног, политичког и привредног окружења. 1

О идејама и юы1гама

райlа, Clio, Београд 2003, 539.

uciuopujy покренут и током

протеклих десет година излазио, у којима је, са Редакцијом и свим

искушењима су се нашли и други часописи, са много ду:ж:ом историјом

229

i

Аријес и Жорж Диби, 4, од Француске револуције до Првог свей1с1<02

уобличавање, стицање и проширивање круга сарадника и читалаца, за

)

299

касније добило своју "материјализацију" у бројним магистарским и
докторским дисертацијама. Међу њима је било и оних које су први пут у

српској и југословенској историографији отвориле и многе видове једне,
широко схваhене, друштвене историје.

Такво искуство и потреба да се отвори још један круг историографских
питања, посебно млађој генерацији историчара, подстакли су упуштање у

1

Неки часописи, нажалост, као што је био случај са Историјским гласником и

Југословенским историјским часописом, угасили су се (ЈИЧ по треhи пут од свог оснивања),
после вишедеценијског излажења, због недостатка средстава, апатије и незаинте
ресованости доброг дела историчарског цеха за њихово даље одржавање у животу.

