Представљање књиге проф. др Милене Пашић
Психологија и филмско стваралаштвo

Представљање књиге Психологија и филмско стваралаштво одржано је 23. јануара у просторијама Филозофског
факултета у Бањој Луци. Лабораторија за експерименталну
психологију и Катедра за психологију су заједнички организовале овај догађај.
Прва се обратила проф. др Бојана Шкорц са Факултета
ликовних уметности, Универзитета ликовних уметности из
Београда. Она је нагласила сву тежину која прати бављење
оваквим темама. Однос психологије и филмског стваралаштва је вишезначан и никада до краја сазнатљив, те проучавање таквог односа са собом носи многа искушења. Проф.
Шкорц је истакла да ова књига своју највећу вриједност може
имати у настави и да представља синтезу до сада изграђених рефлексија у психологији о стваралаштву, с посебним
нагласком на филмско стваралаштво. Други по реду се обратио проф. Марио Ћулум, професор са Академије умјетности
Универзитета у Бањој Луци. Професор Ћулум се бавио конкретним примјерима и говорио на који начин ова монографија може да има користи за студенте Академије умјетности.
У контексту њихових наставних потреба вреднован је рад
проф. Милене Пашић. Као посљедња, обратила се и проф.
Пашић која је рекла да ова монографија представља посљедицу њеног рада на Академији умјетности и покушаја да на
тај изазов адекватно одговори систематизујући досадашња
знања из области филмског стваралаштва.
Иако Филозофски факултет у Бањој Луци не представља
мјесто на којем се често организују представљања академских достигнућа на пољу хуманистике, одзив заинтересованих на овом догађају шаље јасну поруку да се таква пракса
треба мијењати.
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Први дебатни турнир

Први дебатни турнир на Факултету политичких наука
у Бањој Луци одржан је 25. јануара у просторијама читаонице на истоименом факултету. Организатор турнира био
је дебатни клуб Факултета политичких наука Универзитета
у Бањој Луци, Расковник.
На отварању су се присутнима обратили проф. др
Здравко Злокапа, декан Факултета политичких наука, проф.
др Жељко Мирјанић, декан Правног факултета, Бранка
Кукућ, дебатни тренер дебатног клуба Алкибијад Правног
факултета и доц. др Матеј Савић, координатор дебатног
клуба Расковник. Сви говорници су јасно истакли нужност
развијања културе говора и неопходност даљег развијања
дебатних клубова на Универзитету у Бањој Луци.
На турниру су учествовале двије екипе са Факултета
политичких наука и двије екипе са Правног факултета. Теме
о којима се дебатовало биле су:
Монархија је боља од републике
Истраживања која доводе у везу расно и етничко
поријекло са интелигенцијом су оправдана.
Побједник овог турнира била је екипа са Правног факултета. Но, важније од самог побједника јесте да су сви присутни са овог догађаја отишли са јасним увјерењем да је заиста
неопходно развијати културу говора и да је један од начина
да се то оствари на Универзитету у Бањој Луци оснивање
дебатних клубова и турнира који се заснивају на правилима
која прокламују аргументовано и јасно говорење.
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Трагање за историјом: Холокауст у контексту
Другог свјетског рата

Поводом Међународног дана сјећања на холокауст, Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица и Јеврејски културни центар Арие Ливнe
организовали су трибину под горенаведеним називом. Трибина је одржана 29. јануара 2018. године у Јеврејском културном центру Арие Ливне. На трибини су говорили Душан
Павловић, Драгослав Илић и Предраг Лозо – сва тројица
су запослени у Републичком центру за истраживање рата,
ратних злочина и тражење несталих лица.
Први се присутнима обратио Душан Павловић који је
дао хронолошки преглед важних датума који су битни и
који су довели до обиљежавања међународног дана сјећања
на холокауст. Овим уводним излагањем дат је друштвени и
историјски контекст развоја свијести о размјерама холокауста у Другом свјетском рату. Драгослав Илић се бавио историјским околностима на европском континенту које су претходиле страдању Јевреја у ратним збивањима. С посебним
нагласком се пратила развојна линија антисемитизма у међуратној Њемачкој, те преузимање власти од стране Хитлера и
његових истомишљеника тридесетих година. Предраг Лозо
се осврнуо на методолошки развој истраживања холокауста,
као и на диференцијацију различитих школа у приступу и
тематизовању холокауста.
Испуњена дворана свједочи о постојању свијести о
неопходности меморијализације важних датума којима је
обиљежена прошлост поднебља на којем живимо.
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Округли сто „Српска филозофија и/или
филозофија код Срба“

Округли сто одржан je 29. марта 2018. године у просторијама Академије наука и умјетности Републике Српске.
Алекса Буха је био иницијатор округлог стола, а мотивација
за оваквом темом пронађена је у дјелу Слободана Жуњића
Историја српске филозофије. Округли сто је отворио академик Рајко Кузмановић, након чега је дата ријеч осталим
учесницима за излагање реферата, те је, стога, други дио
догађаја функционисао као научни скуп.
У првој сесији учествoвали су проф. др Илија Марић са
темом Историја српске филозофије Слободана Жуњића, академик Алекса Буха са темом Тешкоће у одређивању статуса
филозофије у нашој духовности, академик Снежана Савић
Почеци теорије и филозофије права у Срба и проф. др Уго
Влаисављевић О новијој историји српске филозофије у Босни
и Херцеговини.
У другој сесији представили су се др Маринко Лолић са
темом Српска филозофија – од синтагме до критичког појма
филозофије, др Александар Петровић Историјски појам и
карактер српске филозофије, проф. др Радивоје Керовић
Српска филозофија и национално становиште, проф. др
Богомир Ђукић Аспекти српске философије и њене историје
и доц. др Саша Лакета Критичко мишљење и национални
идентитет.
Након обје сесије остављен је простор за дискусију које
није мањкало, нарочито у односу на евалуацију дјела Историја српске филозофије Слободана Жуњића.
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