Programski odbor međunarodnog znanstvenog skupa povodom 20. godišnjice vojno-redarstvenih
operacija Bljesak i Oluja
Hrvatska – put teritorijalnoj cjelovitosti
E-mail: skup.unist@gmail.com
___________________________________________________________________________
Split, ožujak 2015.
Poštovani,
Čast nam je i zadovoljstvo obavijestiti Vas da je u tijeku organizacija međunarodnog
znanstvenog skupa povodom 20. godišnjice vojnoredarstvenih operacija Bljesak i Oluja Hrvatska –
put teritorijalnoj cjelovitosti. Organizatori skupa su Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Splitu, Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Hrvatski
memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. Predavanja i aktivnosti odvijat će se 26.
lipnja 2015. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Rok za predaju sažetaka produljen je do 10. svibnja 2015. godine. Molimo Vas da popunite
prijavnicu i dostavite na adresu elektronske pošte skup.unist@gmail.com
Izuzetno bismo cijenili ako biste nam i prije toga roka javili svoju namjeru sudjelovanja na
skupu, bilo s izlaganjem ili kao slušač. Bili bismo Vam i zahvalni ako biste ovaj poziv proslijedili
drugima koji bi mogli biti zainteresirani.
S poštovanjem,
Za Programski odbor:
doc. dr. sc. Marina Beus

dr. sc. Slaven Ružić

prof. dr.sc. Ante Bralić

Marin Sabolović

prof. dr. sc. Aleksandar Jakir

doc. dr. sc. Ante Šiljeg

Andrijana Perković Paloš

Goran Vuković

dr. sc. Slaven Zdilar, brigadni general
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i
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___________________________________________________________________________

Međunarodni znanstveni skup povodom 20. godišnjice vojno-redarstvenih operacija Bljesak i
Oluja
Hrvatska – put teritorijalnoj cjelovitosti
E-mail: skup.unizg@gmail.com
Znanstveni skup namijenjen je istraživačima povijesnih i geografskih aspekata Domovinskog rata u
vrijeme vojno-redarstvenih i oslobodilačkih operacija Domovinskog rata u svrhu razmjene rezultata
istraživanja. Prezentacijom različitih aspekata pristupa istraživanju rata u trenutku stvaranja
Republike Hrvatske i oslobađanja okupiranih područja, želja je unaprijediti i omogućiti
interdisciplinarni pristup temama suvremene povijesti i geografije, ali i drugih znanstvenih područja.
Okvirne teme za izlaganja na znanstveno-stručnomu skupu su:

















pregled teritorijalnog ustroja i preustroja OS RH (1991.-1995)
međunarodni položaj Hrvatske uoči, za vrijeme i nakon oslobađanja teritorija s naglaskom na vojnoredarstvene operacije.
politička situacija u Republici Hrvatskoj uoči, tijekom i nakon oslobađanja okupiranih područja
vojno-redarstvene operacije i oslobođena područja Hrvatske
oslobađanje Hrvatske 1995. prikazano u medijima, umjetnosti, školskim udžbenicima, memoarima i
historiografiji
međunacionalni odnosi Hrvata i Srba uoči, tijekom i nakon oslobodilačkih operacija
geoprostorni prikaz i teritorijalni ustroj od Zajednice općina sjeverne Dalmacije i Like do Republike
Srpske Krajine
vojno-geografski osvrt na djelovanje združenih agresorskih snaga u RH
vojno-geografski i geostrateški osvrt na vojne operacije u obrambenom Domovinskom ratu
utjecaj prirodno-geografskih sastavnica (klime, reljefa, vegetacije, voda, tla...) na osmišljavanje i
provedbu vojnih operacija u obrambenom Domovinskom ratu
geografski razmještaj bombardiranja civilnih ciljeva i urbicidi u obrambenom Domovinskom ratu
morfometrijske karakteristike i analize ključnih prostora u okviru obrambenoga Domovinskog rata
etnički i religijski sastav stanovništva Hrvatske 1991. godine ili u međupopisnom razdoblju od 1991. do
2001.
problemi prometne povezanosti RH u obrambenom Domovinskom ratu
gospodarstvo RH u obrambenom Domovinskom ratu (utjecaj velikosrpske agresije na turizam,
industriju, konkurentnost...)
zagađenost minama RH kao posljedica velikosrpske agresije

Za Programski odbor:
Andrijana Perković Paloš

PRIJAVNICA

Znanstvenog skupa
Hrvatska – put teritorijalnoj cjelovitosti, 2015.
Ime i prezime:
Titula:
Ustanova:
Adresa:
E-mail:

Tema:

Sažetak (do 150 riječi):

Dostaviti na skup.unist@gmail.com najkasnije do 10. svibnja 2015.

