
Uvodni nagovor
Dr. Sonja Novak Lukanovič

10.00 – 10.30 
 I. Uvodno predavanje

•  Dr. Milan Brglez: Zaščita tradicionalnih in 
novih manjšin v vrtincu vzpenjanja druž-
bene nestrpnosti v 21. stoletju

Pozdravne besede
Erika Köles Kiss, Dr. László Göncz

10.30 – 11.30 
 II. Nastajanje in vsebina bilateralnega
 sporazuma

•  Hajós Ferenc: Nastajanje bilateralnega spo-
razuma in odmevi v Svetu Evrope

•  Dr. Miran Komac: Predstavitev bilateralne-
ga sporazuma 

•  Dr. Szilágyi Imre: Zaščita zamejskih Ma-
džarov in zunanja politika Madžarske v 
ogledalu bilateralnega sporazuma 

11.30 – 11.45 Odmor za kavo

11.45 – 12.45 
 III. Bilateralni sporazum v bilateralnih in 

multilateralnih odnosih
•  Dr. Petra Roter:  Čezmejno sodelovanje in 

dvostranski odnosi: priložnosti in pasti var-
stva narodnih manjšin na bilateralni ravni

•  Dr. Mitja Žagar: Manjšine v odnosih med 
državami in bilateralni sporazumi: manj-
šinske pravice kot individualne in kolektiv-
ne pravice

•  Vizi Balázs: Vloga matičnih držav v med-
narodnem pravu v luči bilateralnih spora-
zumov 

12.45 – 13.30 Odmor - prigrizek

13.30 – 14.30 
 IV. Uresničevanje določb bilateralnega 

sporazuma 
• Dr. Romana Bešter, dr. Janez Pirc: Pred-

stavitev dela bilateralne komisije: analiza 
zapisnikov zasedanj komisije (1995–2016)

• Dr. Katalin Hirnök Munda: Pomen bila-
teralnega sporazuma – pogled pripadnikov 
slovenske narodne manjšine na Madžar-
skem

• Dr. Kovács Attila: Pomen bilateralnega spo-
razuma – pogled pripadnikov madžarske 
narodne skupnosti v Sloveniji

14.30 – 15.30 
 V. Razprava, komentarji, predlogi, pobude

15.30  VI. Zaključek
 Dr. Miran Komac

Prosimo, da svojo udeležbo na mednarodnem znanstvenem 
srečanju potrdite

dr. Sofiji Zver (sofija.zver@guest.arnes.si , 01 200 18 76), 
najkasneje do četrtka, 2. 11. 2017 do 13.00 ure.

Na znanstvenem srečanju bo zagotovljeno simultano prevajanje 
v slovenski in madžarski jezik.

Program

Mednarodno
znanstveno srečanje
ob 25. obletnici podpisa Slovensko-madžarskega 

sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic 
slovenske narodne manjšine v Republiki 

Madžarski in madžarske narodne skupnosti v 
Republiki Sloveniji

(podpisan v Ljubljani, 6. novembra 1992)

Pokrovitelj srečanja 
dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora

Ljubljana, Cankarjev dom, 
Konferenčna dvorana M3-4 

(vhod iz Erjavčeve ceste),

6. november 2017, 
s pričetkom ob 10.00 uri


