Име и презиме

Миливој Бешлин

Фотографија

Функција

Подсекретар Покрајинског секретаријата
науку и технолошки развој АПВ

Web-презентација органа

http://apv-nauka.ns.ac.rs/

Е-mail адреса

milivoj.beslin@vojvodina.gov.rs

за

Контакт на друштвеним мрежама
(Facebook , Twitter

, Instagram

,…)

Контакт подаци на послу:
• Место
• Адреса
• Телефон

Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16

Година рођења

1979.

Назив последње завршене
школе
Стечено стручно/научно/
/академско звање
Објављени радови

Радна биографија

021/487-4635

Филозофски факултет
Доктор историјских наука
Истраживања Филозофског факултета, Рад
Музеја Војводине, Култура полиса, Република,
Нови Магазин...
Дипломирао (2004) и магистрирао (2008)
историју
на
Филозофском
факултету
Универзитета у Новом Саду. Докторирао (2015)
на истом факултету са темом: Покушај
модернизације у Србији 1968-1972 – између
»револуционарног курса« и реформских тежњи.
До сада био ангажован на три републичка
научна пројекта Министарства просвете и науке
Србије. Објавио више десетина стручних
студија, чланака, расправа и приказа у домаћим
и
регионалним
научним
часописима
и
зборницима. Уредник више научних зборника
(Антифашизам пред изазовима савремености,
Политичка употреба прошлости – о историјском
ревизионизму на постјугословенском простору,
Нова „читања“ Димитрија Туцовића – сто година
после итд.) Учествовао на више међународних
научних скупова у Србији и региону. Сарадник
Матице српске на писању одредница за Српски
биографски речник. Члан уредништва за
историју Војвођанске енциклопедије. Од 2012.

предавач у Истраживачкој станици »Петница«.
Области истраживања: политичка и друштвена
историја социјалистичке Југославије; студиј
национализма;
покушаји
реформи
у
социјалистичкој
Југославији;
однос
југословенских
комуниста
према
српском
национализму; савремени теоријски оквири
нације и национализма; реафирмација, узроци и
последице српског национализма у другој
Југославији;
совјетско-југословенски
односи
шездесетих година XX века; консеквенце
студентских демонстрација 1968. на политичку
ситуацију у Југославији; мемоаристика и
библиографија о либералима у Србији 1968–
1972; однос Краљевине Југославије према
антифашизму и грађанском рату у Шпанији;
утицај и карактер „жуте“ штампе у београдској
јавности између два светска рата; основни
елементи југословенског федерализма; српскохрватски односи у Југославији шездесетих
година; проблем антифашизма и историјског
ревизионизма; Други светски рат у Југославији;
аутономија
Војводине
у
југословенском
федерализму; политичке биографије Јосипа
Броза Тита и Марка Никезића.
Додатне квалификације

-

Познавање страног језика

енглески, руски

Брачно стање
Деца

