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 Институт за књижевност и уметност организује конференцију посвећену часопису 

Женски покрет (1920–1938). Конференција ће се одржати у Институту 8. и 9. октобра 2020. 

године. Повод за организовање скупа управо 2020. године је обележавање стогодишњице од 

покретања часописа. Научни скуп и пропратни зборник радова изложених на скупу 

представљаће синтезу активности које су организоване пригодом овог значајног јубилеја 

женске периодике и феминистичког покрета на овим просторима.  

 Током 2019. године часопис Женски покрет је дигитализован у сарадњи Инстититута 

и Народне библиотеке Србије, а уз подршку Министарства културе и информисања 

Републике Србије. Монографија Женски покрет (1920–1938): Библиографија, ауторки Јованке 

Пољак и Оливере Иванове, објавио је ИКУМ исте године уз подршку Реконструкције Женски 

фонд. Тиме су се не само сачували од материјалног пропадања и заборава феминистичко 

знање и наслеђе овог часописа, већ су се стекли услови за систематично и темељно 

проучавање овог часописа. Ове активности, као и предстојећа конференција, део су 

активности институтског пројекта Женски покрет 2020. Пројекту је посвећен сајт  

https://www.zenskipokret.org/ на ком се налазе сви дигитализовани бројеви часописа, 

библиографија и све релевантне информације у вези са пројектом. 

 Часопис Женски покрет, најзначајнији југословенски феминистички часопис, основан 

је 1920. године. Излазио је као гласило Друштва за просвећивање жене и заштиту њених 

права и штампан је са мањим прекидима све до 1938. године. Часопис је имао широк и 

хетероген сараднички круг и окупљао је феминисткиње из свих делова Краљевине Срба, 

Хрвата и Словенаца/Југославије. Часопис представља драгоцену архиву за проучавање и 

разумевање различитих политичких, друштвених и културних процеса међуратног периода 

из феминстичке перспективе у локалном и глобалном контексту.  Женски покрет  заузима 

важно место у југословенској часописној продукцији 20-их и 30-их година XX века и поводом 

https://www.zenskipokret.org/


његовог садржаја је могуће покренути низ значајних и разнородних тема, а неке од њих јесу 

и следеће: 

  

 Уредичке фигуре и уређивачке политике Женског покрета; 

 Феминистички дискурси у часопису (грађански, комунистички, конзервативни); 

 Борба за стицање политичких права (теорија и пракса); 

 Из историје еманципаторских/феминистичких покрета (локални и глобални 

контекст); 

 Однос феминистичке теорије и праксе; 

 Однос феминизма и других идеологија и политика у часопису (југословенство, 

пацифизам, итд.); 

 Културна историја жена: прилог култури сећања и афирмацији савременица; 

 Педагошке теме у часопису; 

 Економске теме у часопису; 

 Социјалне теме у часопису; 

 Часописни темати (бројеви посвећени Масарику, кампањи за добијање бирачког 

права, Вери Кићевац, Материнском дану итд.); 

 Књижевни прилози и књижевна критика; 

 Часопис као огледало рада различитих женских удружења и инцијатива (Друштва за 

просвећивање жене и заштиту њених права, Мале атанте, Удружења универзитетски 

образованих жена итд.); 

 Полемике унутар часописа и полемике са другим часописима и институцијама; 

 Женски покрет у међуратној часописној мрежи; 

 Женски покрет и женска/феминистичка периодика (синхронијски и дијахронијски 

аспект); 

 Женски покрет на европској часописној и феминистичкој сцени између два рата; 

 Женски покрет у контексту савремених библиографских истраживања и дигиталне 

хуманистике; 

 Женски покрет у контексту феминизма 90-их година на (пост)југословенском 

простору; 

 Први феминистички часописи у другим културама; 

 

 



Програмски одбор конференције: 
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 проф. др Катја Михуркo Пониж, Универзитет Нова Горица, Нова Горица 

 доц. др Ида Ограјшек Горењак, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб 

 проф. др Биљана Дојчиновић, Филолошки факултет, Београд 

 др Станислава Бараћ, научна сарадница, ИКУМ, Београд 

 др Јелена Милинковић, научна сарадница, ИКУМ, Београд 

 др Жарка Свирчев, научна сарадница, ИКУМ, Београд 

 

Организаторке и уреднице конференције: др Јелена Милинковић и др Жарка Свирчев 

Секретарка конференције: мсц Зорана Симић, ИКУМ Београд 

 

 Позивамо Вас да до 15. маја 2020. године пошаљете предлог теме и сажетак дужине 

до 500 речи и кратку биографију (на језику излагања и на енглеском језику) на електронску 

адресу конференције: zenskipokret@gmail.com.  

Програмски одбор скупа ће размотрити све пристигле предлоге и извршити одабир 

до 1. јула 2020, након чега ће обавестити све заинтересоване о резултатима. 

Радни језици конференције су српски језик, језици региона и енглески језик.  
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