
 

 

Међународна конференција Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана 

12. и 13.  април 2018. гoдинe, Нови Сад 

Велика сала, Скупштина АП Војводине 

 

TEMA : „ ЈЕЗИК – КУЛТУРА – ИДЕНТИТЕТ“ 

 

АГЕНДА 

 

 

ЧЕТВРТАК, 12. април 2018. 

 

10.30-11.00  Oкупљaњe учeсникa и рeгистрaциja 

 

11.00-11.15  УВОД 

 

Пoздрaвна рeч:                  
              

Пoкрajински зaштитник грaђaнa - oмбудсмaн  прoф. др Зoрaн Пaвлoвић 

Потредседник Скупштине АП Војводине ТБЦ 

Покрајинска секретарка за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама Драгана 

Милошевић 

                               

11.15-13.15  I СЕСИЈА „Језик и идентитет“ 

 

др Ранко Бугарски, академик Европске академије наука и уметности 

„Језик и идентитет у светлу Европске повеље о регионалним или мaњинским језицима“ 

 

др Тибор Варади, академик САНУ 

„Идентитет у окружењу више језика и у доба глобализације“ 

 

др Биљана Сикимић, Балканолошки институт САНУ 

„Заштита мањинских и угрожених говора – језичка документација“ 

 

проф. др Лајош Генц, професор Филозофског факултета УНС 

„Треба ли спашавати језике или њихове говорнике“ 

 

Зденка Валент Белић, преводилац и уредница књижевног часописа 

„Језик – Идентитет - Књижевност“ 

 

Андреас Сеим, истраживач-сарадник, Ландесмусеум,Карлсруе, СР Немачка 

„Svadba u Backoj. Traditions and customs  as a language inbetween ethnic groups. A sight on the culture of 

Vojvodina“ 

 

Душан Војводић, књижевник и афористичар 

 

13.15-14.15  ПАУЗА ЗА РУЧАК 

 

 



 

 

14.15-15.15  II СЕСИЈА „Неговање српског језика и очување идентитета у земљама региона“ 

 
Вера Пејић-Сутор, председница Самоуправе Срба у  Мађарској 

”Неговање и очување српског језика и културе у Мађарској” 

 

Огњан Крстић, председник Савеза Срба у Румунији 

„ Срби у Румунији јуче, данас, сутра- језик, вера и култура“ 

 

Нина Чоловић, Српско национално вијеће, Р. Хрватска 

„Службена употреба српског језика и писма у Хрватској“ 

 

15.15-15.30 ПАУЗА 

 

15.30-16.30 ДИСКУСИЈА 

 

 

 

 

ПЕТАК, 13. април 2018. 

 

10.00-12.00  I СЕСИЈА „Употреба мањинских језика у правосуђу и управи“ 

 

Ерика Сарвак Барати, председница Основног суда у Сенти 

 

Бакоњи Марија, заменица јавног тужиоца у Печују, Р. Мађарска 

 

Марија Ушумовић Давчик, начелница ГУ Суботица 

„Службена употреба језика и писма националних мањина у раду Градске управе Суботица“ 

 

Милош Зубац, руководилац Одељења за преводилачке послове у АПВ 

„ Рад преводилачке и лекторске службе у органима покрајиснке управе“ 

 

Адриан Борка, самостални саветник за инспекцијски надзор за службену употребу језика и писама 

„Инспекцијски надзор службене употребе језика и писама“ 

 

 

12.00-12.30 ПАУЗА 

 

12.30-14.00 II СЕСИЈА  „Активности националних савета усмерене на очување идентитета“  

 

Представници националних савета: 

 

- Јене Хајнал, председник Националног савета мађарске нац. мањине 

- Дарко Сарић Лукендић, Национални савет хрватске нац. мањине 

- Никола Шанта, Национални савет русинске нац. мањине 

„Изадавање књига на мањинским језицима са аспекта издавача“ 

- Марчел Драган, Национални савет румунске нац. мањине 

- др Сузана Кујунџић Остојић, председница Буњевачког националног савета 



 

 

„Језик и идентитет Буњеваца“ 

- Ласло Генце Мандлер, председник Националног савета немачке националне мањине 

„Култура као основа идентитета немачке националне мањине у Србији“ 

- Украјинаца 

- Штефан Клепачек, Национални савет чешке нац. мањине 

- Јелена Јовановић, потпредседница Нац. савета ромске нац. мањине 

 

14.00-15.00 ДИСКУСИЈА 

 

15.00-16.00  КОКТЕЛ 

 


