
Köszöntő beszéd 
Prof. dr. Sonja Novak Lukanovič

10.00 – 10.30  
 I. Bevezető előadás 

•  Dr. Milan Brglez: A tradicionális és mo-
dern kisebbségek védelme a társadalmi tü-
relmetlenség örvényében a 21. században

A tanácskozást üdvözlik
Erika Köles Kiss, Dr. László Göncz

10.30 – 11.30 
 II. A szlovén-magyar kisebbségvédelmi 

egyezmény létrejötte és tartalma
•  Hajós Ferenc: A szlovén-magyar kisebbség-

védelmi egyezmény létrejötte, valamint az 
Európa Tanácson belüli visszhangja 

•  Dr. Miran Komac: A szlovén-magyar ki-
sebbségvédelmi egyezmény bemutatása 

•  Dr. Szilágyi Imre: Magyar kisebbségvéde-
lem és külpolitika a szlovén-magyar kisebb-
ségvédelmi egyezmény tükrében 

11.30 – 11.45 Kávészünet

11.45 – 12.45 
 III. A szlovén-magyar kisebbségvédelmi 

egyezmény a bilaterális és multilaterális 
kapcsolatokban
•  Dr. Petra Roter:  Határon átnyúló együtt-

működés és a kétoldalú kapcsolatok: a nem-
zeti kisebbségek védelmének lehetőségei és 
csapdái bilaterális szinten 

• Dr. Mitja Žagar: Kisebbségek az államok 
közötti kapcsolatokban és a bilaterális szer-
ződések: a kisebbségi jogok mint individuá-
lis és kollektív jogok

•  Vizi Balázs: Az anyaállamok szerepe a 
nemzetközi jogban a kétoldalú kisebbségvé-
delmi egyezmények fényében 

12.45 – 13.30 Szünet

13.30 – 14.30 
 IV. A szlovén-magyar kisebbségvédelmi 

egyezmény határozatainak megvalósulása  
• Dr. Romana Bešter, dr. Janez Pirc: A szlo-

vén-magyar vegyes bizottság munkájának 
bemutatása: a bizottsági jegyzőkönyvek 
elemzése (1995-2016)

• Dr. Katalin Hirnök Munda: A szlovén-ma-
gyar kisebbségvédelmi egyezmény jelen-
tősége - a magyarországi szlovén nemzeti 
kisebbség nézőpontja

• Dr. Kovács Attila: A szlovén-magyar ki-
sebbségvédelmi egyezmény jelentősége - a 
szlovéniai magyar nemzeti közösség néző-
pontja 

14.30 – 15.30 
 V. Vita, kommentárok, javaslatok, kezde-

ményezések

15.30  VI. Befejezés
 Dr. Miran Komac

Kérjük, hogy a nemzetközi tudományos tanácskozáson való 
részvételi szándékát dr. Sofija Zver-nek jelezze (sofija.zver@

guest.arnes.si, 00386-1-200-18-76) legkésőbb 2017. november 
2-ig (csütörtök, 13.00 óráig).

A tudományos tanácskozáson biztosított lesz a szimultán 
(szlovén és magyar) tolmácsolás.     

Program

Nemzetközi 
tudományos tanácskozás

az 1992. november 6-án Ljubljanában aláírt 
„a Magyar Köztársaságban élő szlovén nemzeti 

kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élő magyar 
nemzeti közösség különjogainak biztosításáról 
szóló egyezmény” 25. évfordulója alkalmából. 

A tanácskozás védnöke: 
dr. Milan Brglez, a Szlovén Országgyűlés elnöke

Ljubljana, Cankar Otthon (Cankarjev dom),  
Konferencia terem M3-4 

(bejárat az Erjavčeva útról – Erjavčeva cesta)

Idő: 2017. november 6-án,
10.00 órai kezdettel 


