BARANJA KROZ POVIJEST
Znanstveni skup u povodu 100. obljetnice podjele Baranje
prema Trianonskom ugovoru (1920.)
Vrijeme održavanja: 21.-23. svibnja 2020.
Mjesto održavanja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Organizatori:
Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje,
Slavonski Brod
Hrvatska historiografija nije se dosad u većoj mjeri bavila baranjskim povijesnim temama i
pitanjima. Ovim skupom
om želimo potaknuti sustavnije zanimanje za povijest toga tradicionalno
multietničkog prostora uz Dunav i u južnoj zoni središnje Panonske nizine.
Povod održavanju znanstvenog skupa jest 100. obljetnica Trianonskog ugovora kojim je, u
sklopu utvrđivanja granica
ranica samostalne Kraljevine Mađarske, povijesna regija i dotadašnja
županija Baranja podijeljena na veći sjeverni i manji južni (jugoistočni) dio. Južni dio,
smješten u kutu koji tvori sutok Drave s Dunavom, s glavnim središtima u Dardi i
Pélmonostoru ili Monoštoru (od 1922. Beli Manastir)
Manastir), pripao je tada Kraljevini Srba, Hrvata i
Slovenaca, kasnijoj Jugoslaviji. U obnovljenom političkom okviru Jugoslavije nakon Drugoga
svjetskog rata, jugoistočna Baranja postala je sastavnim dijelom Hrvatske kao jugoslavenske
jugoslave
federalne jedinice te od tada zajedno sa Slavonijom tvori cjelinu slavonsko
slavonsko-baranjske
makroregije na istoku Hrvatske.
Skup bi trebao okupiti kompetentn
kompetentne izlagače koji će u svojim referatima,, a zatim i u radovima
u zborniku skupa, obraditi raznorodne aaspekte
spekte i slojeve povijesti u prvom redu hrvatskog
dijela Baranje, i to ne samo u posljednjih stotinjak godina, nego u ukupnom rasponu
dokumentirane povijesti od starog vijeka do najnovijeg vremena: demografske, političke,
upravne, gospodarske, kulturne, crkvene, socijalne itd.
Zainteresirani za sudjelovanje na skupu trebaju do 15. prosinca 2019. poslati ispunjeni
prijavni list (priložen), s naslovom izlaganja
izlaganja, sažetkom (cca. 1500 znakova s prazninama) i 57 ključnih pojmova, na adresu elektroničke pošte:
info@hipsb.hr
ili na poštansku adresu:
Hrvatski institut za povijest, Ante Starčevića 8, HR – 35 000 Slavonski Brod.
O prihvaćanju ili neprihvaćanju predloženog izlaganja prijavljeni će sudionici biti
obaviješteni tijekom siječnja 2020.

