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а Филозофском факултету у Новом 

Саду 25. и 26. септембра 2015. 

године одржан је Међународни 

научни скуп „Друштво и простор“. Наш 

Факултет угостио је бројне социологе, али и 

истраживаче који се баве анализом простора 

из оквира различитих друштвених наука, и то 

из Србије, Бугарске, Македоније, Хрватске, 

Словеније, Босне и Херцеговине и осталих 

земаља из региона.  

Главна тема конференције била је 

истраживање значаја који простор има за 

разумевање друштвених појава и промена у 

конкретним социолошким, политиколошким, 

географским, историјским, филозофским, 

антрополошким, правним и другим 

друштвено-научним оквирима. 

Истраживање простора је у последњих 

неколико деценија постало свеприсутно у 

различитим друштвеним наукама, а простор 

се као концепт, као оквир и форма 

друштвених пракси све више повезује са 

другим важним категоријама попут историје, 

времена, културе, медија, сећања, рода, 

јавности, приватности, технологије, нових 

медија, итд. 

Рад се одвијао у четири тематске 

секције:  

 

1. ЕПИСТЕМОЛОГИЈА ПРОСТОРА: 

ПРОСТОР, ВРЕМЕ, МРЕЖЕ, 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 

2. УРБАНА И РУРАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА 

ДРУШТВА У ПРОСТОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОНО-ЕКОНОМСКИ И 

ПРАВНО-ПОЛИТИЧКИ ПРОСТОР 

4. ДРУШТВЕНИ ПРОСТОР И 

КУЛТУРНОИСТОРИЈСКА ЗНАЧЕЊА 

 

На пленарној секцији о друштву и 

простору говорили су проф. др Љубинко 

Пушић „Простор као социолошка (мега) 

парадигма или простор је поново у моди“, 

проф. др Петре Георгиевски који је говорио 

на тему „Ауторитарно управљање градским 

простором: Случај са пројектом „Скопље 

2014““ и проф. др Србобран Бранковић са 

темом „Димензионирање и премеравање 

друштвеног простора – један емпиријски 

покушај“. 

У току рада промовисан је и Зборник 

радова  Интернет и друштво, који су издали 

Српско социолошко друштво и Институт за 

упоредно право Београд, Филозофски 

факултет, Ниш. Промовисана је књига Град 

друштво простор аутора проф. др Љубинка 

Пушића са Филозофског факултета у Новом 

Саду, а промовисана је и Секција за 

организацијска истраживања, едукацију и 

интервенцију Филозофског факултета у Новом 

Саду. 

Скуп су организовали Филозофски 

факултет у Новом Саду, Српско социолошко 

друштво и Институт за упоредно право 

Београд. 

  

Н 

На Филозофском факултету у Новом Саду одржана 

Међународна конференција 

ДРУШТВО И ПРОСТОР 
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Слика 1. Волонтери дочекују учеснике

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Слика 2. Окупљање учесника
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Усклопу ове секције изложена су укупно 23 рада 

учесника из различитих земаља региона. Посебно се 

истиче интердисциплинарни карактер секције јер су у 

њему, поред социолога, учествовали и политиколози, 

географи, архитекте и урбанисти. Садржаји радова и 

излагања могли би да се поделе на 4 тематске 

подобласти. 

Прва група радова односила се на различите 

проблеме савремених градова који произилазе из 

неолибералне урбанизације, нарушавања и 

урушавања јавних простора, јавних интереса и 

урбаног окружења. У већини радова који припадају 

овој тематској области, кључан проблем препознат је 

кроз урбане мегапројекте попут Скопља 2014 и 

Београда на води а чули смо и један интересантан рад 

о граду као рекламном простору.  

 

 
Слика 3. Уводно предавање 

Друга група радова произашла је из 

обимнијег и иновативног емпиријског истраживања 

које су спровеле колегинице са Филозофског 

факултета у Београду и Института за социолошка 

истраживања. У склопу тих излагања имали смо 

прилике да чујемо једну оптимистичнију перспективу 

кроз коју су ауторке настојале да препознају развојне 

капацитете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

градова у Србији преко анализе различитих аспеката 

њиховог функционисања (од економских показатеља 

све до културних питања попут идентитета градова). 

 

Трећа група излагања односила се на 

теоријске и методолошке приступе у изучавању 

руралног простора при чему се већина излагача 

бавила његовим трансформацијама али и разматрањем 

практичних начина за очување и одрживи развој 

руралних области које постепено нестају.  

 

 
Слика 4. Детаљ са преподневне секције 

 

Последња група радова била је социолошко – 

демографска и ту смо имали прилике да чујемо нешто 

о популационој динамици, просторној покретљивости 

и руралној депопулацији у Србији. 

Током преподневне секције у склопу 

дискусије подвучено је да се однос између друштва и 

простора, посебно у савременим околностима, не може 

сасвим разумети без разматрања урбаног. Урбано је и 

даље, чини се, кључно полазиште за социолошко 

разумевање и истраживање простора.  

Унутар послеподневне дискусије отворена су 

важна методолошка питања која се односе на 

приступе и начине истраживања појединих проблема 

(попут депопулације или друштвеног положаја) при 

чему су до изражаја дошле разлике између наука 

(посебно географије и социологије) али и бројне мог 

ућности за њихову тешњу интеграцију.  

  

Секција 1. 
 

УРБАНА И РУРАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА ДРУШТВА У ПРОСТОРУ 

Извештај припремила: Ана Пајванчић-Цизељ 



4 Међународна конференција „Друштво и простор“ 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру ове секције имали смо прилику 

да чујемо укупно 12 радова.  

 

Преподневна секција: 

 

Душан Маринковић и Душан Ристић – Праксе, 

моћ, простор: „слом“ хегемоније темпоралног наратива 

у друштвеним наукама 

Драган Стефановски, Скопље – Простор, 

однос према себи и другоме; питања виртуелног 

идентитета, виртуелног простора, глобалног града као 

контекста мултикултурализма и интеркултурализма 

Слободан Прошић – Глобализација и 

просторна фрагментација – картографија, друштвени 

простор и друштвене границе. 

Александар Вукић и Марина Перић Касељ – 

Капиталистички поредак и социјална конструкција 

простора у глобално доба – националне државе или 

империј(и) – анализа капитализма из угла теорије 

система и теорије поретка. 

Марина Хјусон – Род и простор – преглед 

новијих публикација и критички осврт на проблеме и 

примену теорије полупериферијалности. 

Владимир Гвозден и Алпар Лошонц – Простор 

и робно друштво – истицање историјске димензије 

проучавања, указивање на дисконтинуитете схватања 

простора током историје..отварање питања вишка 

комплексности простора у савременим друштвима. 

Ацо Дивац – Социологија у сајбер доба – 

проблематизација и преглед, истицање неких 

теоријских и методолошких проблема истраживања 

интернета (дигитални јаз, друштвени капитал, 

заједнице, политичка партиципација, итд.). Логика 

медија вс логика истраживања? 

Јелена Гуга – Ка проширеној реалности: 

дијалектика физичког и виртуелног простора 

Проблем – кодирање физичког простора и проблем 

спознаје физичког кроз виртуелно. 

Обрад Самарџић – Флуидност и 

десуверенизација простора у ери глобализације – 

социо-културна обележја категорија времена и 

простора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Слика 5. Детаљ са преподневне секције 

 

 

Поподневна секција 

 

Ружица Богдановић – Брендирање простора 

архитектуром – на који начин се одвија, односно како 

процеси глобализације у најширем смислу (симболи, 

космополитска архитектура, нове технологије и 

материјали) утичу на брендирање простора – оних 

које треба посетити, запамтити, који изражавају 

идентитет града, итд.  

Владимир Кубет и Милена Кркљеш – 

Хетерогени и хомогени карактери у дилатабилном 

концепту дома.  

О дилатабилности или флексибилности и 

растегљивости савремених схватања дома и 

становања... дијалектика објективне и субјективне 

димензије схватања дома и промене тог концепта у 

светлу развоја дигиталних медија 

Горан Баровић, Душко Вујачић и Велибор 

Спалевић, Никшић - Картографска презентација 

просторних односа – историјски развој картографије и 

преглед различитих могућности картографског 

представљања простора које утиче на разумевање и 

просторно-временско дефинисање људских односа. 

 

 
  

Секција 2. 
 

ЕПИСТЕМОЛОГИЈА ПРОСТОРА – ПРОСТОР, ВРЕМЕ, МРЕЖЕ, 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 

Извештај припремио: Душан Ристић 
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У оквиру секције Организационо-

економски и правно-политички простор саопштено је 

укупно 14 радова (9 радова током прве, а 5 током 

друге сесије). Учеснике ове секције чиниле су колеге 

са Филозофског факултета  (Београд, Нови Сад), 

Института друштвених наука (Београд), 

Пољопривредног факултета (Београд), Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију (Београд), 

Факултета организационих наука (Београд), Факултета 

спорта и физичког васпитања (Нови Сад), Лајбницовог 

института за регионалну географију (Лајпциг), 

Економског факултета (Суботица), Завода за 

статистику Мађарске (Будимпешта), Института за 

упоредно право (Београд), а учешће је имао и један 

самостални истраживач. 

Током рада секције, представљени су и 

разматрани (у оквиру сопштења, као и у оквиру 

дискусија) различити проблеми из сфере рада и 

организације, демографски проблеми, проблеми 

транзиције, проблеми сиромаштва, проблеми родне 

неравноправности, проблем схватања простора у 

међународном кривичном праву, правни оквир за 

просторно и урбанистичко планирање, те проблеми 

заједница у виртуелном простору.  

Наслови саопштених радова су: 

1. ПРОСТОР РАДА, ОРГАНИЗАЦИОНИ ПРОСТОР И 

РАДНО МЕСТО: ИЗМЕЂУ ОМЕЂЕНОСТИ И 

ФЛЕКСИБИЛНОСТИ (Божо Милошевић - 

Филозофски факултет, Нови Сад), 

2. МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ГРАДСКОГ И 

СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА У СРБИЈИ (Жељка Манић 

- Филозофски факултет, Београд), 

3. РАДНИЧКА КЛАСА И СЕЉАШТВО НА 

МАРГИНАМА ДРУШТВА (Нада Новаковић -  Институт 

за друштвене науке, Београд / Сретен Јелић - 

Пољопривредни факултетт, Београд), 

4. ДИСКВАЛИФИКУЈУЋЕ СИРОМАШТВО И 

„QUARTIERS SENSIBLES“ (Мирко Филиповић - 

Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију, Београд), 

5. ИМА ЛИ МЕСТА ЗА СВЕ: СОЦИЈАЛНЕ 

ИМПЛИКАЦИЈЕ САВРЕМЕНОГ ПОПУЛАЦИОНОГ 

РАСТА (Слободан Миладиновић – Факултет 

организационих наука, Београд), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРОСТОРНА ПОКРЕТЉИВОСТ СТАНОВНИШТВА И 

СОЦИО-ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ У ПРОЦЕСУ 

ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ (Сретен Јелић- 

Пољопривредни факултетт, Београд), 

7. МЛАДИ И ПРОСТОР: РАДНИ РЕСУРСИ, 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И ДЕЛАЊЕ ГРАДСКИХ И СЕОСКИХ 

МЛАДИХ У СРБИЈИ (Душан Мојић – Филозофски 

факултет, Београд), 

8. СВАКОДНЕВИЦА ЖЕНА У ПРИСИЛНОЈ 

„ТРАНЗИЦИЈИ“ ДРУШТВЕНОГ (УРБАНОГ) 

ПРОСТОРА (Ивана Миловановић – Факултет 

спорта и физичког васпитања, Нови Сад), 

9. ПРОСТОРИ И ФОРМЕ МЕЂУНАРОДНЕ ЦИРКУЛАРНЕ 

МИГРАЦИЈЕ (Шандор Илеш – Лајбницов институт 

за регионалну географију, Лајпциг / Ирен 

Габрић-Молнар – Економски факултет, Суботица / 

Арон Кинчеш – Завод за статистику Мађарске), 

10. ПРОСТОРНЕ СПЕЦИФИФИЧНОСТИ 

СОЦИОДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

СРЕДОВЕЧНИХ ЖЕНА У СРБИЈИ, КАО ДОПРИНОС 

САГЛЕДАВАЊУ РОДНЕ НЕРАВНОПРАВНОСТИ 

(Анкица Шобот – Институт друштвених наука, 

Београд), 

11. НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У СХВАТАЊУ ПРОСТОРА У 

МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ – КРИВИЧНА 

ДЕЛА ГЕНОЦИД И АГРЕСИЈА (Горан Ђорђевић – 

самостални истраживач, Ниш), 

12. ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОСТОРНИХ ПРЕПРЕКА У 

КОМПАНИЈСКОМ ПРАВУ: ПРИМЕР СКУПШТИНЕ 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА (Александра 

Вишекруна - Институт за упоредно право, 

Београд), 

13. РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БРАУНФИЛДА И ПРАВНИ ОКВИР 

ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

(Мирјана Глинтић и Ана Кнежевић Бојовић – 

Институт за упоредо право, Београд / Ивана 

Ракић –Комисија за заштиту конкуренције, 

Београд), 

14. ОНЛАЈН ЗАЈЕДНИЦЕ КАО САВРЕМЕНИ ОБЛИК 

РЕКРЕИРАЊА ДРУШТВЕНИХ ОДНОСА: СЛУЧАЈ 

РАВНОГ СЕЛА (Немања Трбојевић и Владан 

Видицки – Филозофски факултет, Нови Сад). 

Секција 3. 
 

ОРГАНИЗАЦИОНО-ЕКОНОМСКИ И ПРАВНО-ПОЛИТИЧКИ 

ПРОСТОР 

Извештај припремила: Марица Шљукић 
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Слика 6 и 7. Детаљи са преподневне секције
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На секцији Друштвени простор и културно-

историјска значења аутори су своје радове излагали 

у току два дaна.  

У петак, 25. септембра говорили су: 

 

* Срђан Шљукић: ТЕРИТОРИЈА И КУЛТУРА: КА 

РАЗУМЕВАЊУ ОДНОСА СУКОБА И ПРОСТОРА 

* Душко Трнинић: (ДЕ)ТЕРИТОРИЈАЛИЗАЦИЈА КАО 

ПАРАДИГМА САВРЕМЕНЕ КУЛТУРЕ 

* Зорица Кубурић, Ана Зотова: ПРОСТОР И ИДЕНТИТЕТ 

– ЗНАЧАЈ ИЗГРАДЊЕ ОДНОСА ПОВЕРЕЊА МЕЂУ 

РЕЛИГИЈСКИМ И НАЦИОНАЛНИМ ГРУПАМА ЗА 

БУДУЋНОСТ ЛОКАЛНОГ, ДРЖАВНОГ И РЕГИОНАЛНОГ 

ПРОСТОРА 

* Јелена Петковић и Јелена Божиловић: 

АНТРОПОЛОГИЈА УРБАНОГ ПРОСТОРА: КОНЦЕПТ 

МУЛТИКУЛТУРНОГ ГРАЂАНСТВА 

* Мира Бекар: ПРОСТОР, ЈЕЗИК И МОЋ: РЕТОРИКА 

УЛИЧНИХ ПРОТЕСТА 

* Снежана Грујић и Јелена Д. Петровић 

Десница:ЕДУКАТИВНИ ПРОСТОР КАО ПОЉЕ ЖЕНСКОГ 

ЕТИЧКОГ ПРИСТУПА 

* Зоран Гудовић:МЛАДЕ ЖЕНЕ И ПРОСТОР У СВЕТЛУ 

”HARD STYLE“-A 

* Светлана Радовић: ДЕЧЈА УПОТРЕБА ГРАДА 

* Предраг Бајић: ПОГЛЕД КРОЗ ОЛИМПИЈСКЕ КРУГОВЕ 

– ИГРЕ КАО ПЛАТФОРМА ЗА ЈАЧАЊЕ МЕКЕ МОЋИ И 

ШИРЕЊЕ ПОРУКА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА 

* Јована Николић: КУЛТНЕ И МОДЕРНЕ СЛИКЕ 

ЉУДСКЕ ФИГУРЕ КАО AXIS MUNDI 

* Ангелина Милосављевић-Аулт: ПРОСТОР РОДА И 

ДЕКОРУМА. ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ РАФАЕЛОВЕ 

„ФОРНАРИНЕ“ И КАРАВАЂОВОГ 

„БОЛЕСНОГ БАХУСА“ УМЕТНИЦЕ СИДНИ ШЕРМАН 

* Милица Божић Маројевић:МЕСТО (И) НАСЛЕЂА У 

ПРОСТОРУ ПАМЋЕЊА 

* Јелена Вукоичић: ПРОСТОР, СЕЋАЊЕ И ИДЕНТИТЕТ 

– УЛОГА КОМЕМОРАЦИЈА У ЈАЧАЊУ НАЦИОНАЛНИХ 

КОЛЕКТИВИТЕТА 

* Катарина Трифуновић: ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ У ОКВИРУ 

МУЗЕЈСКОГ ДИСКУРСА 

* Владана Путник: УЛОГА СОКОЛСКИХ ДОМОВА У 

МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ДРУШТВА (1918-

1941) 

* Ивана Укропина: КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ПРОСТОРА 

У ДРАМСКОМ ДЕЛУ „ПИГМАЛИОН” И МЈУЗИКЛУ И 

ФИЛМУ „MY FAIR LADY” 

 
 

 

Слике 8 и 9. Детаљи са преподневне секције 

 
Слика 10. Детаљ са поподневне секције 

Секција 4. 
 

ДРУШТВЕНИ ПРОСТОР И КУЛТУРНОИСТОРИЈСКА ЗНАЧЕЊА 

Извештај припремила: Бојана Миодраговић (за 26.09.) 
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Уоквиру ове секције, 26.09. смо имали 

прилику да чујемо још 7 (седам) излагања. 

Теме су обухватиле широк опус научних 

области: од социологије, преко филозофије, до 

лингвистике, историје, археологије и других. Ово 

говори о томе колико је тема друштвеног простора 

отворена и захвална за интердисциплинарну анализу.  

Милена Карапетровић са Филозофског факултета 

Бањој Луци нам је представила тему под називом 

„Занемарени простор, заборављена тијела“. Излагала 

је о специфичности простора из филозофског угла, уз 

преглед досадашњег бављења овом темом кроз 

естетику, указујући на нова промишљања која доноси 

филозофија архитектуре, али и феминистичка 

филозофија.   

Било је и занимљивих прегледа у контексту 

специфичних дијелова простора, па смо имали 

прилику да корелирамо између теоријских тврдњи и 

запажања о његовој употреби.  Павле Миленковић, са 

Филозофског факултета у Новом Саду говорио је на 

тему „Стилови живота и категорије простора у 

производњи и потрошњи музичких садржаја“, гдје смо, 

између осталог, могли чути занимљиве исказе о 

начину музичке продукције као услову за постојање и 

различите облике трансмисије друштвеног простора. 

Ова тема је изазвала највише интересовања у току 

дискусије, гдје је дошло до размјене нових 

информација и проширења теме кроз подсјећања на 

сличне погледе и других теоретичара социологије 

музике и социологије умјетности. 

Повезивање простора и дискурса, као и 

испитивање њихове производње кроз призму 

мултикултуралног друштва, на примјеру европског 

мултикултуралног простора могли смо да чујемо из 

рада Бојане Р. Миодраговић са Факултета политичких 

наука у Бањој Луци, у излагању на тему „Производња 

простора и дискурса у мултикултуралном друштву“.  

Оно што је додатно обогатило ову секцију је чињеница 

да је међу изложеним темама било како теоријских, 

тако и емпиријских истраживања.  

Неки аутори су посветили пажњу 

организовању унутар друштвеног простора, 

испитујући начине испуњавања потреба у друштвеном 

простору и остварења циљева појединих група, гдје је 

Оливера Марковић-Савић са Филозофског факултета 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у 

Косовској Митровици, изнијела резултате 

истраживања кроз своје излагање на тему „Удружења 

ратних ветерана у Србији: простори социјалне 

рехабилитације и интеграције“.  

Комбиновањем топографских података, 

сазнања из археологије и историје, те тумачењем 

сакупљених података, могли смо сазнати о 

проблематизацији константности намјене одређеног 

простора и рефлектовању ове употребе у актуелном 

друштвеном моменту кроз тему „Биљешке о античкој 

топографији Источне Херцеговине на основу римских 

итинерара (неколико примјера из Источне 

Херцеговине)“ коју нам је изложио Глигор М. 

Самарџић са Филозофског факултета Универзитета у 

Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици.  

Лингвистичку анализу просторности и 

међуутицаја језичких и просторних промјена 

представила је Јелена Р. Редли кроз излагање на тему 

„Метафоричке екстензије просторних значења у 

српским преводима Новог завета“. У излагању се 

покушава утврдити степен модификације 

димензионалних просторних релација на 

недимензионални домен квалификативности, те како 

разлике у концептуализацији метафоричког простора 

утичу на тумачење квалитета.  

Марта Вукотић Лазар са Филозофског 

факултета Универзитета у Приштини са привременим 

седиштем у Косовској Митровици, изложила је рад на 

тему „Уметност у јавном политичком простору у 

контексту »отворене позорнице“: Трг Славија у 

Београду и споменик Димитрију Туцовићу“. Она са 

аспекта историје умјетности, архитектуре и 

урбанизма, разматра однос текуће политике заштите 

према скулптури у јавном простору, на примјеру 

скулптуре Димитрија Тицовића, као и њене 

будућности у контексту нових предлога 

реконструкције Трга Славија.  

Адекватном комбинацијом актуелних тема, 

студија случаја, те неизбјежним додацима неумољиве, 

али расправи подложне статистике, учесници су 

подсјетили на ранија сазнања, нека потврдили, али и 

донијели нека нова. Осим доприноса сарадњи између 

различитих струковних заједница, ова секција је 

направила допринос циљу Конференције и у 

коначници, допринос друштвеним наукама.  

 

 
Слика 11. Детаљ са суботње преподневне секције 
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На конференцији је одржано и неколико промоција: 
Промоција књиге Интернет и друштво (Зборник радова: Српско социолошко друштво и 

Институт за упоредно право Београд, Филозофски факултет, Ниш) – Доц. др Драган Тодоровић, 
Филозофски факултет, Ниш 

Промоција књиге Град друштво простор (аутор проф. др Љубинкo Пушић, Филозофски 
факултет у Новом Саду) – Проф. др Драгољуб Ђорђевић, Машински факултет, Ниш 

Промоција Секције за организацијска истраживања, едукацију и интервенцију (др Небојша 
Мајсторовић, др Борис Попов, др Марица Шљукић, мр Јелена Матановић, Татјана Вермезовић – 
Филозофски факултет у Новом Саду) 
 

Слике 12, 13 и 14. Детаљи са промоције

Промоције књига 
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Велику помоћ организаторима скупа пружили су студенти Филозофског факултета:   

Дуња Шормаз, Јелена Петруц, Ђорђе Свирчевић, Јелисавета Јовановић, Душан Васић, Јована 

Миљановић, Леа Фодор и Милица Дригулов (студенти на Одсеку за социологију) 

Тамара Црвенков (Одсек за румунистику) 

Мартина Худак (Одсек за англистику) 

Давид Вјештица (Одсек за журналистику). 

Овим путем им се захваљујемо на уложеном труду и залагању. 

 

 

 

 

Слика 12. Волонтерке дочекују учеснике на пријавници

 

Студенти Филозофског факултета у Новом Саду помогли 

у организацији скупа 


