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Ко, где, како и зашто – аспекти 
савремених миграција у иностраној 

и домаћој етнолошкој/антрополошкој 
литератури (2)

Наслов темата указује на то да постоје различити аспекти миграција, као и 
на то да се миграције могу истраживати са различитих аспеката. Избор аспекта 
са којег ће се истраживати одређена миграција или више њих истовремено 
условљен је разноврсним факторима. У том погледу постоје извесне разлике 
између научних дисциплина у теоријском и методолошком приступу. Такође, 
избор аспекта који ће се истраживати, као и теоријско-методолошког апарат 
који ће се примењивати у истраживању, не представља константу. Он у знатној 
мери кореспондира са научном политиком и дискурсом који у датом периоду 
фигурира као mainstream у оквиру одређене дисциплине. 

О томе како су започета и којим су се правцима кретала истраживања 
миграција у домаћој етнологији и антропологији сазнајемо из текста М. 
Лукић Крстановић. Текст је значајан из више разлога, а пре свега због тога 
јер документовно и аналитички проблематизује питање научне политике 
Етнографског института САНУ и њен утицај на истраживање миграција.

Истраживање миграција мањинских заједница које живе на простору 
Србије тема је  која није често улазила у фокус досадашњих етнолошких и 
антрополошких истраживања миграција у Србији. Текст Ј. Ђорђевић Црнобрња 
представља пример истраживања миграција у оквиру једне такве заједнице. 
Економске и политичке миграције Горанаца крајем 20. и на почетку 21. века 
индикативне су за разумевање утицаја спољних чинилаца, пре свега рата и 
политичких промена у Србији, на појаву одређене врсте миграција.

О томе како ратна збивања могу да утичу на миграције појединаца и 
породица и какве последице таква врста миграција може имати – како за 
мигранта тако и за заједницу имиграције, сазнајемо из текста Д. Петровић. Аутор 
је настојао да кроз анализу аутобиографске грађе направи искорак у погледу 
антрополошког приступа проблему избеглица и избеглишта, те да размотри 
разлоге континуираног постојања  „доминантног“ дискурса и одређених 
стереотипа који се појављују на друштвеном и институционалном нивоу у вези 
са поменутим феноменом. 

Г. Благојевић у свом раду показује како миграције могу да утичу на промену 
састава верских заједница, конкретно – евангеличке методистичке цркве у 
Банату. Уједно указује и на могућност истраживања мисионарства као посебног 
вида радних миграција. У питању је тематика којој такође није била посвећивана 
нарочита пажња у оквиру досадашњих етнолошка и антрополошка истраживања 
миграција у Србији. 
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Сваки текст у темату је од посебног значаја не само зато што доприноси 
континуитету етнолошких и антрополошких истраживања миграција у оквиру 
Етнографског института САНУ, већ и због приступа који се примењује у 
разматрању појединих аспеката миграција. На тај начин се приспитују постојеће 
концепције и контекстуализације, што је свакако важно за даља истраживања 
савремених миграција –како у оквиру етнологије и антропологије тако и у 
оквиру других хуманистичких и друштвених дисциплина. 

Овом приликом се искрено захваљујем свим ауторима на сарадњи и 
настојању да својим текстовима допринесу научној валоризацији проблематике 
која представља топус овог темата. 

Јадранка Ђорђевић Црнобрња
Уредница темата
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Who, Where, How and Why – Aspects of 
Contemporary Migrations in Foreign and 

Serbian Ethnological/Anthropological 
Literature (2)

The title of the volume alludes to the existence of different aspects of migration 
as well as the fact that migrations can be researched from a variety of aspects. 
The choice of the aspect from which one is to view a certain migration or more 
simultaneous migrations is determined by a number of factors. In that sense there are 
certain theoretical and methodological differences between disciplinary approaches to 
studying aspects of migrations. The choice of the aspects to be researched as well as 
the theoretical and methodological framework which will be applied is not constant. It 
greatly corresponds to the scientific policy and discourse which figures as mainstream 
within a specific discipline at any given time.

M. Lukić Krstanović’s paper details the beginnings and early directions of 
migration research in Serbian ethnology and anthropology. The paper is important 
for a number of reasons, but chiefly because it documents and problematizes the issue 
of scientific policy within the Institute of Ethnography SASA and its influence on 
migration research.

Research into the migrations of minority communities residing in Serbia is a topic 
which wasn’t well researched in Serbian ethnology and anthropology. The paper by J. 
Đorđević Crnobrnja is an example of migration research within one such community. 
The economic and political migrations of Gorani people at the end of the 20th century 
are indicative for the understanding of the influence of outside factors, above all war 
and the change in political power, on the emergence of a certain type of migration. 

D. Petrović writes on how war can affect the migration of individuals and families 
and what kind of consequences this kind of migration can have on both the migrant and 
the community of immigration. The author strives to analyze autobiographic data in 
order to go beyond the familiar anthropological approach to the issue and consider the 
reasons for the continuing existence of a “dominant” discourse and certain stereotypes 
which occur on the social and institutional level with regard to the aforementioned 
phenomenon.

G. Blagojević’s paper shows how migration can effect the changes in the structure 
of religious communities, specifically the evangelical Methodist community in Banat. 
Simultaneously it points to the possibility of research into missionary activities as 
a special kind of labor migrations. The topic in question is one which hasn’t been 
studied in ethnological and anthropological research of migration in Serbia. 

Every paper in the volume is special because it contributes to the continuity 
of ethnological and anthropological research of migration within the Institute of 
Ethnography SASA, as well as the approaches which are applied in considering 
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certain aspects of migrations. In this way existing concepts and contextualizations are 
overcome which is important for further research into contemporary migrations both 
in ethnology and anthropology and in other social sciences and humanities. 

I would like to take this opportunity to thank all the authors for their confidence 
and effort in contributing to the scientific valorization of the issues which are the 
central theme of this volume.

Jadranka Đorđević Crnobrnja
Topic Editor 


