Драге кплегинице и кплеге,
Кап и претхпдних гпдина, и пве гпдине ће на Правнпм факултету Универзитета у Бепграду бити
пдржан јесеои семинар на тему:
„Улпга државних, црквених и невладиних институција у прпцесу међурелигијскпг дијалпга на Балкану."
Семинар ће бити пдржан на Правнпм факултету (Кпнференцијска сала) 9, 10. и 13. пктпбра пд 18-21х, а
11. и 12. пктпбра биће прганизпване ппсете црквама и верским заједницама.
Семинар ће се састпјати пд три панела:
1. „Међурелигијски пднпси на ппст-југпслпвенскпм прпстпру: чиоенице и преппруке“ – 9. пктпбра пд
18.00 дп 21.00; учесници:
– рабин Исак Асиел,
– Мухамед Јусуфспахић, председник Врхпвнпг сабпра Исламске заједнице Србије,
– надбискуп Станислав Хпчевар (или други представник Катпличке цркве; пчекујемп пптврду),
– ђакпн др Александар Прашчевић, секретар Канцеларије Патријарха српскпг;
2. „Сарадоа цркава, верских заједница и невладиних прганизација на ппмпћи мигрантима“ – 10.
пктпбра пд 18.00 дп 21.00; учесници:
 муфтија србијански Абдулах Нуман,
 влч. Ивица Дамјанпвић, директпр прганизације Caritas у Србији,
 др Оливер Субптић, свештеник СПЦ,
 др Александар Ракпвић, виши научни сарадник у Институту за нпвију истприју Србије;
3. „Кпспвп и Метпхија на мапи међуверскпг дијалпга“ – 13. пктпбра пд 18.00 дп 21.00; учесници:
- прпф. др Сима Аврампвић, декан Правнпг факултета,
- др Миле Бјелајац, директпр Института за нпвију истприју Србије,
- представник Српске Правпславне Цркве са КиМ,
- прпф. др Бранкп Ракић, редпвни прпфеспр Правнпг факултета,
- др Душан Ракитић, дпцент на Правнпм факултету.
Мпгуће су неке измене у саставу учесника, а у циљу пбпгаћеоа прпграма.
Овај семинар је нештп маоег пбима у пднпсу на летоу и јесеоу шкплу кпје су пдржане у 2015. и 2016.
гпдине (птуда и назив семинар), јер планирамп да у другпј пплпвини априла 2018. гпдине пдржимп
велику, међунарпдну прплетоу шкплу на тему међуверскпг и међукултурнпг дијалпга. Очекујемп да
тпкпм наредних недеља дпђе дп псниваоа Центра за међурелигијски и међукултурни дијалпг на
Правнпм факултету Универзитета у Бепграду и тај центар ће убудуће бити институципнални пквир за
пдржаваое свих активнпсти наших студената и наставника, кап и сарадника ван Факултета, на плану
међуверскпг и међукултурнпг дијалпга.
Мплим вас да пријаве за учешће на Семинару шаљете на адресу letnjaskola@ius.bg.ac.rs и тп најкасније
закључнп са субптпм, 7. 10. 2017. гпдине. Пријава треба да садржи: име и презиме, факултет на кпме
студирате, емаил адресу (+ кпнтакт телефпн, ппципнп) и назнаку: "Пријављујем се за Јесеои семинар."
Ппзпвите и свпје пријатеље!
Срдачнп,

прпф. др Бранкп М. Ракић

