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ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2018.

Тринаеста међуверска конференција, 
Доха, Катар, 20–21. 2. 2018.

На предлог патријарха српског Иринеја, Свети архијерејски синод 
је 5. октобра 2017. именовао Александра Раковића за представника Српске 
православне цркве на Тринаестој међуверској конференцији у Дохи, у Ката-
ру (13th Doha Conference Interfaith Dialogue, 20–21. 2. 2018). Неформалну де-
легацију Републике Србије у Дохи чинила су четири члана. На конференцију 
су отпутовали рабин Јеврејске заједнице у Србији Исак Асиел, професор др 
Бранко Ракић, омбудсман Универзитета у Београду, професор др Мирољуб 
Јевтић са Факултета политичких наука Универзитета у Београду, и др Алек-
сандар Раковић из Института за новију историју Србије. 

Међуверске конференције у Катару се, према директиви емира Ше-
ика Хамада бин Калифа Ал-Танија, од 2003. одржавају сваке године. Од 2008. 
организатор међуверских конференција је Међународни центар за међу-
верски дијалог са седиштем у Дохи. Дијалог на овим конференцијама обух-
вата три монотеистичке религије, које је организатор поређао овим редом: 
„ислам, хришћанство и јудаизам“.

Тема Тринаесте међуверске конференције у Дохи била је „Религије 
и људска права“. Скуп је отворен инаугурационом сесијом и говором заме-
ника премијера и министра спољних послова Катара шеика Мохамеда бин 
Абдулрахмана Ал-Танија. Скуп је окончан усвајањем декларације  коју је са-
општио др Ибрахим Салех Ал Наими, директор Међународног центра за 
међуверски дијалог и председавајући Тринаесте међуверске конференције 
у Дохи.

Радне сесије су биле подељене према подтемама: 1. Људска права 
у религијама; 1а. Слобода вероисповести и исповедање вере; 1б. Индиви-
дуална права и јавни интерес; 1в. Политичка, економска и друштена пра-
ва; 2. Позиција религије о кршењима људских права; 2а. Верски погледи 
на екстремизам и тероризам; 2б. Верска толеранција и одбацивање верске 
нетолеранције; 2в. Повреда индивидуалних и групних слобода; 3. Питања 
људских права између Божијих закона и међународних уговора; 3а. Верска 
учења и промоција међународних закона о људским правима; 3б. Успешни 
експерименти интеграције верских вредности у законе о људским прави-
ма; 3в. Одговорност међународног права за заштиту рањивих верских гру-
па. Последња панел дискусија је носила наслов: Активирање верских вред-
ности као подршка међународним законима о људским правима.

Организатори тврде да је конференцији присуствовало до 500 
учесника, а према програму скупа се уочава да је око 115 учесника добило 
могућност да буду излагачи. Није познато према којим критеријумима су 
као излагачи изостављени многи стручњаци који су пријавили теме. Што се 
тиче простора некадашње Југославије, три представника Републике Хрват-
ске су имала укупно четири излагања, представници Босне и Херцеговине 
су имали два извештаја, а представници такозваног „Косова“ два излагања. 
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У тим излагањима, не у свим, из њиховог угла било је погледа на југословен-
ске ратове деведесетих.

Када је реч о представницима Републике Србије, само је рабин Исак 
Асиел добио прилику да буде излагач. Теме реферата које су поднели про-
фесор др Бранко Ракић, професор др Мирољуб Јевтић и др Александар Ра-
ковић нису биле укључене у програм скупа који смо сазнали када смо стиг-
ли у Доху. Намера Раковића је била да представи веома успешан међуверски 
дијалог у Републици Србији, чији је координатор био. Пошто то није био у 
могућности, договорио се са рабином Исаком Асиелом да он каже и ставове 
које је Раковић желео да изнесе у свом излагању. 

Утисак о Тринаестој међуверској конференцији у Дохи је, на кон-
цу, веома добар. Организација је била на врхунском нивоу. Важно је да смо 
као представници неформалне делегације Републике Србије (Српска пра-
вославна црква, Јеврејска заједница, Универзитет у Београду, Институт за 
новију историју Србије) први пут били присутни на великом и важном ску-
пу у Катару. Биће, надамо се, прилике да на следећој међуверској конферен-
цији у Дохи представници наше земље буду заступљени са више излагања.

Александар РАКОВИЋ

______________________________________

Научна конференција History of relations between Czechoslovakia
and Yugoslavia, Београд, Амбасада Републике Чешке, 24. 5. 2018.

Научници већ неколико година на бројним научним конферен-
цијама обележавају стогодишњице датума везаних за Прави светски рат. 
Обележавајући сто година југословенско-чехословачких (српско-чешких 
и српско-словачких) међудржавних односа, амбасаде Чешке и Словачке у 
Београду пружиле су прилику шесторици научника да изнесу погледе на 
различите аспекте тих веза. Конференцију је подржало и Министарство 
иностраних послова Републике Србије, а одржана је у просторијама Амба-
саде Чешке. Скуп су отворили отправник послова Републике Чешке Pavel 
Kobližka, амбасадорка Републике Словачке Dagmar Repčeková, заменик ми-
нистра иностраних послова Чешке Jakub Dürr, бивши словачки амбасадор у 
Србији Miroslav Mojžita и помоћник министра иностраних послова Србије 
Дејан Ралевић.

Стручни део скупа био је подељен у два панела. У првом је проф. др 
Вацлав Штјепанек (Václav Štěpánek) са Масариковог универзитета у Брну 
веома надахнуто говорио о делатности Томаша Масарика и његовом зна-
чају за стварање Краљевине СХС, др Миле Бјелајац (Институт за новију 
историју Србије) је изложио прилике у међуратној Европи, разлоге за ства-
рање Мале антанте и указао на покушаје ревизионизма у историографији 
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