Łódź, dn. 15 lutego 2016 r.
Szanowni Państwo!
Interdyscyplinarne Centrum Naukowo-Badawcze Uniwersytetu Łódzkiego „Bałkany
na przełomie XX/XXI w.” ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pt.

Serbia – od rozpadu Jugosławii do Unii Europejskiej?, która odbędzie się w Łodzi
w dniach 19–20 maja 2016 r. (czwartek–piątek).
Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku doszło do wielu ważnych dla Europy i świata
wydarzeń: zakończyła się „zimna wojna”, rozpadł się blok wschodni, przestał istnieć
Związek Radziecki, rozpoczął się proces transformacji państw Europy Środkowej
i Południowo-Wschodniej. Wówczas także z mapy politycznej Starego Kontynentu
zniknęła

Socjalistyczna Federacyjna

Republika

Jugosławii.

Narastające

konflikty

i nieporozumienia w tej wielonarodowej federacji doprowadziły w 1991 r. do wybuchu
walk oraz dekompozycji jej struktur i stopniowego rozpadu na kilka nowych państw.
Największą republiką Jugosławii, jak również największym tworem państwowym na
gruzach SFRJ była Serbia. W 1992 r. stworzyła ona, wspólnie z najmniejszą Czarnogórą,
Federacyjną Republikę Jugosławii, nazywaną także nową/trzecią Jugosławią. Kraj ten stał
się celem nalotów NATO w 1999 r. w czasie konfliktu w Kosowie, a w 2000 r. doszło do
obalenia rządzącego przez wiele lat Slobodana Miloševicia. Wspólne państwo Serbii
i Czarnogóry ostatecznie przestało istnieć w 2006 r., gdy Czarnogórcy zdecydowali się
usamodzielnić. Kolejnym ważnym wydarzeniem dla Belgradu w tym stuleciu było
ogłoszenie niepodległości przez Kosowo w 2008 r. Republika Serbii nie uznaje tego aktu,
traktując ten obszar (także w konstytucji z 2006 r.) jako swoją część składową.
Dzieje Serbii są ważnym elementem historii Bałkanów minionego ćwierćwiecza,
dlatego chcielibyśmy w czasie naszej kolejnej konferencji zastanowić się nad różnymi
aspektami funkcjonowania tego państwa w sferze politycznej, społecznej, gospodarczej,
prawnej. Jaka była jego rola w konfliktach zbrojnych lat 90. minionego stulecia? Jak
wyglądał proces transformacji i zmian systemu politycznego? W jaki sposób są
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rozwiązywane problemy narodowościowe, religijne, praw człowieka? Jakie są relacje
Belgradu z sąsiadami i innymi państwami/organizacjami międzynarodowymi? Jakie są
perspektywy Serbii w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej? Czy udało się rozwiązać
problem rozliczeń z bolesną przeszłością lat 90. XX wieku? Jakie są zagrożenia i wyzwania
dla bezpieczeństwa i stabilizacji państwa w regionie? Czy „bałkańska beczka prochu” może
kolejny raz eksplodować w tym państwie/regionie? Czy obecny kryzys imigracyjny zagraża
także Serbii?
Powyżej przedstawione problemy są tylko propozycjami, a potencjalni autorzy
referatów mogą zaproponować inne zagadnienia badawcze, związane z głównym tematem
konferencji. Organizatorzy mają nadzieję, iż ta interdyscyplinarna konferencja zgromadzi
przedstawicieli różnych dziedzin nauki, i gwarantują, że ich przemyślenia i konkluzje
zostaną opublikowane.
Osoby pragnące uczestniczyć w konferencji proszone są o przesłanie karty
zgłoszeniowej w terminie do 30 kwietnia 2016 r. na adres organizatorów: Centrum
Naukowo-Badawcze Uniwersytetu Łódzkiego „Bałkany na przełomie XX/XXI w.”, ul.
Franciszkańska 1/5, 91-431 Łódź, lub pocztą elektroniczną (centrumbalkany@uni.lodz.pl).
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i nie obejmuje kosztów noclegów.
Uniwersytet Łódzki wynegocjował specjalne ceny dla uczestników konferencji
w Hotelu Polonia Palast (ul. Narutowicza 38, 90-135 Łódź, http://hotelpolonia.obitur.pl):
100 zł za jeden nocleg za pokój jednoosobowy oraz 150 zł za pokój dwuosobowy. Osoby
zainteresowane noclegiem proszone są o bezpośredni kontakt z hotelem.
Opłatę za udział w konferencji prosimy przelać na konto UŁ: PKO S.A., O/II
w Łodzi, 14 1240 3028 1111 0010 0434 7782 (z dopiskiem: „Konferencja Serbia”).
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
Z wyrazami szacunku,
dr hab. Konrad Składowski, prof. UŁ
Kierownik Centrum Naukowo-Badawczego UŁ
„Bałkany na przełomie XX/XXI w.”
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