
                                                                                                                                                             

Поштовани Господине Милинчић,

Међународни евроазијски покрет, Москва/Београд

Вас позива  

да будете учесник (говорник) на 

међународној, научно-практичној конференцији:  

Западни ободи Евроазије – Балкан и Западна Азија

Опште информације о конференцији: 

У плану је учешће стручњака из области међународних односа, геополитике,
геостратегије, безбедности и одбране, културе и медија, историје евроазијске

идеје – из Србије, Русије, Турске; предавања ће одржати и поједини
представници иностраних дипломатских мисија у Србији. Предвиђено је да

свако излагање траје до 20 минута. 
Детаљнији протокол конференције, током припрема. 

Детаљније информације о темама конференције, на следећој страни.

***

Место одржавања конференције:  
Београдска академија пословних и уметничких струковних студија

(https://www.bpa.edu.rs)

Време: 
14. јуни, 2021. године, од 10 до 17ч.

Адреса:  
Краљице  Марије, 73 – Београд 

https://www.bpa.edu.rs/


Научно-практична конференција:  
Западни ободи Евроазије – Балкан и Западна Азија 

Поводом стогодишњице од обликовања и развоја евроазијске идеје ка практичном 
геостратешком деловању, Представништво Међународног евроазијског покрета у Београду 
најављује међународну научно-практичну конференцију. 

Рад конференције ће бити заснован на предавањима и дискусији о два важна евроазијска 
региона – Балкану и Западној Азији – који су, истовремено, и две важне тачке у процесу 
евроазијског савезништва. На које су начине повезане кризе на Балкану и у Западној Азији? 
Како данас сарађују балканске и западноазијске земље? Шта, у евроазијском смислу, означава
појам западно и Запад? Зашто, западни свет упорно Западну Азију назива Блиски/Средњи 
исток? И зашто се Кина зове Далеки исток, када је то Јужна Азија? Шта је то Западни 
Балкан? Који је био критеријум за именовање једне геополитичке интересне зоне на 
географски начин? Да ли је израз Западни Балкан само геополитичко оруђе англоамеричког 
блока и ЕУ, њихових застуника на континенту? Да ли ова два региона морају да остану у 
стању непрестане кризе и тињајућих сукоба? Да ли Балкан и Западна Азија могу да, уместо 
тога, постану чворишта између Истока и Запада?

Вековима су људи са евроазијске континенталне равни комуницирали, трговали, 
размењивали знања, вештине, искуства – и, понекад се сукобљавали. Али, откада су сукоби 
постали геополитичка алатка у рукама појединих колонијалиста и неоколонијалиста и 
средство за раздвајање, покоравање и управљање појединим регионима, народи, нације и 
племена, која живе на евраозијској континенталној равни морају да буду паметнији. 
Оживљавањем евроазијске идеје, пружа се прилика за поновна савезништва, су-живот разних
народа, нација и племена који су и даље заинтересовани за међусобну сарадњу, развој и 
размену знања, вештина, за сарадњу у економији и трговини и да евроазијски континентални 
појас унапреде ка лепом, добром и истини (те идеале је некада делио и западни свет - 
‘pulchrum, verum, bonum’).

Циљ ове научно-практичне конференције је да скрене пажњу на важне теме и процесе, који 
се већ дуго одвијају и утичу на преобликовање односа у свету. Познато је и то, да кризни 
региони углавном први страдају, када се на светском нивоу догађају крупне промене. 

Ова конференција је и подршка научно-истраживачком раду, који има и практичан исход – да 
предавања, радови и дискусије допринесу стабилности друштва и државе. Такође, циљ је и да
се укаже на значај присуства разноврсних научних и практичних идеја у научно-
истраживачкој заједници.

***

Међународни евроазијски покрет, Москва/Београд


