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 Основни циљ ове конференције је давање доприноса компаративним 

истраживањима историјског и културног наслеђа Европске уније и Индије у контексту 

утицаја Гандијеве мисли на савремене токове друштвених промена. Односи Европске 

уније и Индије нису често предмет непосредних теоријских разматрања, а ова 

конференција усмерена је кa реинтерпретацији културолошке и политичке стратегије 

Махатме Гандија и његових следбеника у оквиру европског и глобалног контекста. 

         Индија је земља миленијумске културе и истовремено земља у снажном успону 

који својом брзином превазилази уобичајени концепт „развоја“. Сусрет недогледних и 

непрегледних видова традиционалне културе са сврховито осмишљеним и убрзаним 

технолошким променама чини Индију убедљивом појавом савременог света и чврстим 

ослонцем за сагледавање не само регионалних већ и глобалних токова. Томе свакако 

доприноси и својеврсна етичка димензија индијске културе оличена у делу Махатме 

Гандија које је омогућило мирно политичко превазилажење колонијалне зависности и 

делотворну интеграцију индијског друштва. Имајући ово у виду чини се да је сасвим 



 
оправдана могућност да се поједини велики глобални процеси у савременом свету 

сагледају у односу на Индију и њене историјске капацитете. Ова могућност посебно се 

чини релевантном  у погледу разматрања историјског места Европске уније, будући да 

и Европска унија и Индија укључују вишеструке и флуидне идентитете. Индија је 

значајна за сагледавање савремених изазова са којима се суочава Европска унија и због 

тога што су неки од бројних проблема са којима се суочава Европска унија данас, били 

присутни и у индијском поступку уједињења. 

          Многе западне земље чланице ЕУ скептичне су по питању пријема чланица из 

источне и југоисточне Европе, за које се сматра да представљају другачију политичку 

културу, много више зависну од државе, него од корпорација. Такође, постоји бојазан да 

би пријем нових земаља чланица могао да угрози кохерентност Европске уније и њено 

јединствено политичко деловање на спољном и унутарњем плану. Међутим, на примеру 

Индије може се видети да политички идентитет не зависи од културне хомогености. 

Индија је земља веома високе културне разноликости, али то не утиче на питање 

националног идентитета и политичко самоодређење. Индија тако представља добар 

путоказ за Европску унију, будући да се одликује изразитом етничком, лингвистичком и 

културном хетерогеношћу и представља уједно и пример да нема такве колективне 

различитости која би битно угрозила политички идентитет, као свест и вољу за 

политичким јединством. У контексту питања интеграција, занимљива су и искуства 

југословенског уједињења која дају посебан угао гледања и на европску и индијску 

интеграцију. 

 

Узимајући у обзир ове опсервације, конференција ће се усмерити к следећим 

истраживачким питањима: 

- утицај културе, етике и личности у политици 

- односи културне разноликости и политичких интеграција 

- Гандијев политички дискурс и савремени европски јавни политички дискурс 

- компаративне студије европских, индијских и југословенских процеса уједињења 

- истраживање могућих историјских путева Европске уније и Индије у наредних 

десет година 

 

Упутство за слање сажетака 

Сажетке који обухватају око 300 речи укључујући: 1) име и презиме аутора; 2) научну 

институцију; 3) e-mail адресу; 4) наслов рада и 5) кључне речи, потребно је доставити 

најкасније до 30. јуна 2017. године, проф. др Александру Петровићу, председнику 

Научног одбора, на е-mail адресу: aleksandar.petrovic@fil.bg.ac.rs и др Сањи Ивић, 

научном сараднику Института за европске студије, на е-mail: sanja_ivic1@yahoo.com. 

 

mailto:aleksandar.petrovic@fil.bg.ac.rs
mailto:sanja_ivic1@yahoo.com

