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ПОЗИВ ЗА ВИДОВДАНСКЕ ДАНЕ ДИЈАСПОРЕ 2009 

 

Министарство за дијаспору позива све организације и појединце из дијаспоре на 
конференцију „Видовдански дани дијаспоре“, традиционалну манифестацију окупљања Срба 
из расејања, која ће се одржати 25. и 26. јуна  2009. године, у Сава Центру, у Београду. 
 

За разлику од претходних окупљања, овогодишња конференција радног је карактера, са 
темом „Платформа за израду Националне стратегије развоја односа матице и дијаспоре“. 
Национална стратегија, као званичан документ Владе Републике Србије, треба да одреди 
улогу државе према дијаспори, улогу дијаспоре према Републици Србији, као и начине за 
успостављање партнерских односа. Неопходно је да стратегија буде заснована на договору 
свих заинтересованих страна и да прецизно дефинише права, улоге и одговорности, као и 
јасне, институционалне механизме, који ће дијаспори отворити простор за деловање и 
пружити подршку да нађе своје место у савременом српском друштву. 
 

Конференција „Видовдански дани дијаспоре“ се састоји из три сесије: 
 

1.   Неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета 
2.   Побољшање положаја и ефикасно решавање статусних питања дијаспоре 
3.   Унапређење економске сарадње матице и дијаспоре 
 

Циљ радне конференције „Видовдански дани дијаспоре“ је да допринесе креирању нацрта 
Националне стратегије, уважавајући све предлоге и реферате. Реферати се подносе 
независно од пријаве за говорнике и пријаве за учеснике на конференцији. Заинтересовани 
припадници дијаспоре могу да пошаљу своје реферате и ако нису у могућности да учествују 
на сесијама. 
 

Реферати би требало да имају следећу структуру: 
 

1.   Опис тренутног стања 
2.   Дефинисање циљева и жељено стање 
3.   Предлози мера и активности за постизање жељеног стања 
 

Пријаве за учеснике и говорнике и реферати могу се поднeти најкасније до 20. маја 2009. 
године, у електронском облику на адресу vidovdanskidani@mzd.gov.rs. Почетком јуна 2009, 
учесници ће бити обавештени о агенди конференције, распореду излагања говорника и 
списку свих учесника. Након конференције „Видовдански дани дијаспоре“, Министарство за 
дијаспору ће објавити публикацију свих реферата  и закључке са конференције.  
 

Због глобалне економске кризе, Министарство за дијаспору, нажалост, није у могућности да 
сноси трошкове превоза и смештаја учесника. 
 

На интернет страници Министарства за дијаспору www.mzd.gov.rs можете преузети пријаву 
за учеснике и говорнике, упутство за писање реферата, као и све остале информације о 
конференцији.  


