Рукопис монографије колегинице Милане Живановић даје комплексну, прецизну и
садржајну проблемску анализу совјетско-југословенских односно руско-српских односа у 20.
веку кроз сагледавање питања настанка и одржавања руских гробних комплекса у Југославији у том периоду, као и југословенске културе сећања и односа Београда и Москве. Монографија је тематски заокружена, фактографски богата, изворно добро утемељена и представља
значајан научни допринос изучавању комплексности односа између две државе и друштва.

Истражујући симболику споменика и танатополитичке праксе, ауторка је консултовала импресивну архивску грађу из десетина архивских установа у Србији и Русији, изнела значајне податке и пружила оригиналну научну анализу. Први пут је у једној историографској монографији обрађено питање гробних комплекса руских и совјетских војника и цивила на простору читаве Југославије у континуитету од једног века. Рад др Живановић ће представљати
неизоставан наслов за све који ће се у будућности бавити сложеним питањем српско-руских
и југословенско-совјетских односа.
Из рецензије др Олге Манојловић Пинтар

РУСКИ ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ
У ЈУГОСЛАВИЈИ У 20. ВЕКУ

Из рецензије др Горана Милорадовића

Милана
Живановић

Укупан утисак после читања ове књиге је да она превазилази уобичајене стандарде
домаће историографске продукције. Посебношћу обраде, те заокруженошћу једне специфичне теме, комбиновањем методолошких приступа, разноврсношћу извора и литературе,
слојевитошћу теме, која укључује и политичку и друштвену и културну историју двеју држава
и знатно већег броја народа, Милана Живановић је обогатила српску научну продукцију и на
најбољи начин почела своју научну каријеру.

И КРСТ И ПЕТОКРАКА

Из рецензије проф. др Алексеја Тимофејева

Милана Живановић

И КРСТ И ПЕТОКРАКА
РУСКИ ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ
У ЈУГОСЛАВИЈИ У 20. ВЕКУ

Милана Живановић

И КРСТ И ПЕТОКРАКА
РУСКИ ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ
У ЈУГОСЛАВИЈИ У 20. ВЕКУ

Београд, 2020.
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