РЕЧ ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА

Пред читаоцима је нови број Политикологије религије, којим се улази у
петнаест година непрекидног објављивања. Вредност једног часописа, а то
сам већ више пута поновио, види се само из једне чињенице а то су његови
аутори и рецензенти. Простим увидом у садржај овог и прошлих бројева показује се да је ово један од најмеђународнијих часописа на свету у области
друштвених наука. Нема расе и религије чији припадници не пишу за наш часопис, а који припада свим његовим ауторима, рецензентима и читаоцима.
Чини ми се да се значај часописа посебно види из и следећих података.
Иако га многи хвале и пропагирају, на вредност часописа много више указују
неке друге појаве. На пример, када сам почео са популаризацијом часописа објавио сам на Википедији на енглеском језику основне информације о
нашој публикацији. Као што знате, раније се на Википедију могао прикључивати свако. И једног дана сам у том тексту видео овај додатак који је потврдио тачну чињеницу, коју сам ја избегавао да напишем: „Политикологија
религије као академска дисциплина основана је 1993. године на Факултету
политичких наука Универзитета у Београду. Оснивач ове дисциплине је др
Мирољуб Јевтић (http://www.fpn.bg.ac.rs/en/undergraduate-studies/politicaldepartment/third-year/). 2006. године, Џорџтоун Универзитет основао је
Беркли центар за религију, мир и светска питања као један од првих америчких истраживачких центара који је посвећен истраживању питања политикологије религије“1. Ја до дана данашњег не знам ко је дописао ту за мене
пријатну и тачну чињеницу. Та информација годинама је стајала на Википедији и нико је није дирао. Међутим, пре извесног времена када сам поново отишао да је погледам, видео сам важну измену. Текст је почињао мојом
дефиницијом: „Политикологија религије је једна од најмлађих дисцпилина
у корпусу политичких наука која се бави утицајем религије на политику, и
обрнуто, са посебним фокусом на односе између субјеката политике у ужем
смислу: влада, партије, групa за притисак, и верских заједница. Основана је
у последњој деценији двадесетог века“.2 Неко је поред појма на енглеском
језику „politology of religion“ ставио знак питања и словима додао: ко је тај, ко
ову дисциплину назива politology of religion? После тога послао сам детаљно
објашњење дирекцији Википедије у коме сам навео да је тај назив прихватио британски универзитет Честер3, да су је прихватили политиколози из
1
2
3

„Political Science of Religion“, available at: https://wikimili.com/en/Political_science_of_religion, (date accesed: 2.3.2021).
Miroljub Jevtić, Political Science and Religion, Politics and Religion Journal, Vol. 1, No. 1, 2007, pp. 59-69.
„Philosophy, Religion and Politics: Contributions and Perspectives of Politology of Religion“, available at: https://www.researchgate.net/publication/276278161_Philosophy_Religion_and_Politics_Contributions_and_Perspectives_of_Politology_of_Religion, (date accessed 3.02.2021).
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Нигерије4, да Конгресна библиотека у Вашингтону и библиотека Колумбија
Универзитет у Њујорку имају као кључну реч politology of religion, да су је
прихватиле колеге у Пољској5, итд. И што је још важније то је прихватило
главно светско удружење за политчке науке ИПСА6. Практично све земље
на свету чији аутори пишу за овај часопис. А то је читава планета. Свеједно
то није вредело, текст је уклоњен са Википедије. Тако да њени читаоци сада
не знају да ова наставно-научна дисциплина постоји већ 28 година и да је
хиљаде студената слушало предавања и полагало испите из ње.
Али проблеми са тачним представљањем ове науке нису престали. Трагајући на интернету и уписавши појам “Political Science Religion“ на претраживачу Yahoo, наишао сам и на страницу са сајта Гутенберг који је преузео
текст са Википедије који се сада налази у интегралном облику на цитираном
Викимилију, али је самовољно избрисао најважнији податак о томе: ко је и
где основао дисциплину, и уместо тога потура информцију да је то урађено на поменутом Беркли центру. Дакле и овај сајт почиње дефиницијом и
предметом истраживања који сам ја дефинисао у поменутом тексту. Али у
делу који односи на историју дисциплине стоји: „Политикологија религије
као академска дисциплина основана је на Беркли центар за религију, мир и
светска питања као један од првих америчких истраживачких центара који
је посвећен истраживању питања политикологије религије“.7 Из цитата који
можете упоредити са горњим види се да је изостављена информција да је
Мирољуб Јевтић оснивач дисциплине и година формирања Беркли Центра
– 2006. То је тринаест година после формирања дициплине на Факултету
политичких наука у Београду. Та година је морала бити изостављена јер се из
цитиране дефиниције види да је дисциплина настала у двадесетом веку, а да
је Беркли центар млађи од ње најмање 6 година и да је створен у 21. веку, а
дисциплина у двадесетом. Посебно је занимљиво да се као дефиниција научне дисциплине и предмет истраживања опет узимају оне које сам ја написао,
али се не даје податак ко је аутор дефиниције. Дефиниције са тог Беркли центра нема. Друго, Беркли центар уопште није школа, он не образује студенте,
то је истраживачки центар. Посебно је важно да Гутенберг сајт, одмах као
другу реченцу задржава оно што је преузео са Викимилија: „Часопис политикологија религије основана је од стране Центра за проучавање религије
и верску толеранцију у Београду, Србија, 2007. године. Њен spiritus movens
и главни и одговорни уредник је др Мирољуб Јевтић, професор Факултета
4
5
6
7
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„Anambra’s night of desecration, by Mobolaji Sanusi“, available at: http://omojuwa.com/2013/11/anambras-night-of-desecration-by-mobolaji-sanusi/, (date accessed 3.02.2021). Take a look into the eight paragraph of the article.
Miroljub Jevtic, 25 years of Politology of Religion, availanle at: http://www.chsp.waw.pl/images/wydania/2019/Jevtic.pdf, (date
accessed 3.02.2021).
„Politology of Religion as Framework for Analyse Relationship Among Religion and Politics“, available at: https://www.ipsa.org/
wc/panel/politology-religion-framework-analyse-relationship-among-religion-and-politics, (date accessed 3.02.2021).
„Political Science of Religion“, available at: http://self.gutenberg.org/articles/Political_science_of_religion, (date accessed
3.02.2021).

политичких наука Универзитета у Београду“. У референцама се наводи тринаест извора, од којих су десет мојих. Између осталог и текст из кога је преузета дефиниција ове нове научне дисциплине и предмет истраживања, који
га јасно одвајају од осталих дисциплина политичких наука.
Ја сам нећу коментарисати ово што сам горе написао. Коментаре зашто
су Википедија и Гутенберг то учинили остављам читаоцима. Уживајте у броју
1 за 2021. годину.
Мирољуб Јевтић8
главни и одговорни уредник часописа
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Contact E-mail: politikologijareligije@yahoo.com
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