ЗНАЊЕ И СЛОБОДА

Међународна конференција поводом 10 година постојања
Института за студије културе и хришћанства

*

Дом омладине Београда, сала ,,Американа“
12. и 13. октобар 2022.

Институт за студије културе и хришћанства је основан
2012. године. Одлука о оснивању Института је донета с
намером да се дугогодишњи рад Хришћанског културног
центра на пољу хришћанства и културе додатно унапреди
и употпуни истраживачким, научним и едукативним
радом, следећи визију оца Радована Биговића, оснивача и
дугогодишњег председника Центра.
Примарни циљеви Института су промоција дијалога
између различитих аспеката савремене културе и
хришћанства, кроз разноврсне едукативне програме и
друге пројекте. Институт промовише вредности дијалога,
толеранције, критичког мишљења, интер-културног,
интер-религијског и екуменског дијалога, академске
изузетности, као и нових увида који су базирани на
слободном истраживању и независном мишљењу.
Институт такође афирмише доступност образовања као и
слободе мисли.
Институт остварује своје циљеве путем организовања
семинара, летњих академија, курсева, округлих столова,
трибина, радионица, конференција, изложби и других
облика едукативних и културних садржаја, самостално и
у сарадњи са другим институцијама и појединцима.
Важан облик деловања Института је и издавачка
делатност.
https://culturechristianity.com/
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ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Среда, 12. октобар
17.00-17.30

Окупљање учесника

17.30-18.00

Отварање скупа
Сергеј Беук, Дом омладине Београда
Данијела Марковић, Институт за студије
културе и хришћанства
Давор Џалто, Институт за студије
културе и хришћанства

Уводно предавање (на енглеском језику)
Модератор: Давор Џалто
18.00-18.45

Opening the Ears: What Does it Mean to
Know God?
Graham Ward, Oxford University

18.45-19.15

Дискусија
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Четвртак, 13. oктобар
09.30-10.00

Окупљање и кафа/чај
Панел 1
Модератор: Данијела Марковић

10.00-10.20

Емпедоклово целовито знање и однос
према животу и смрти
Сандра Шћепановић, Филозофски
факултет Универзитета у Београду

10.20-10.40

Европско праоткриће (не)слободе и
(не)знања из духовне димензије другости
Часлав Копривица, Факултет политичких
наука Универзитета у Београду

10.40-11.15

Дискусија

11.15-12.00

Пауза за кафу/чај
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Панел 2 (на српском и енглеском језику)
Модератор: Давор Џалто
12.00-12.20

The Distinction between Knowledge, Faith,
and Morality – for the Sake of Freedom
Michael Hjälm, Sankt Ignatios College,
University College Stockholm

12.20-12.40

Нормалност и социјализација: лакановско
схватање слободе
Александар Фатић, Институт за
филозофију и друштвену теорију
Универзитета у Београду

12.40-13.15

Дискусија

Панел 3
Модератор: Сандра Шћепановић
15.00-15.20

Меритократија: успон, савремена
суочавања и перспективе
Борис Беговић, Правни факултет
Универзитета у Београду
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15.20-15.40

О (не)знању: неизрецивост естетског
Уна Поповић, Филозофски факултет у
Новом Саду

15.40-16.15

Дискусија

16.15-16.30

Пауза за кафу/чај
Панел 4
Модератор: Александар Фатић

16.30-16.50

Три заблуде у економији: пуна
запосленост, минималне плате и
економска једнакост
Даница Поповић, Економски факултет
Универзитета у Београду

16.50-17.10

Држава, знање и слобода: утопија или
цинизам?
Владимир Гвозден, Филозофски факултет
Универзитета у Новом Саду

17.10-17.40

Дискусија

17.40-18.00

Затварање конференције
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О учесницима
проф. др Грејем Ворд је свештеник англиканске цркве
и редовни професор теологије на Оксфорд
универзитету. Један је од најзначајнијих савремених
англиканских теолога. У својству аутора и уредника је
објавио више књига, међу којима се истичу Another Kind
of Normal: Ethical Life II, Christ and Culture, Theology
and Contemporary Critical Theory, Barth, Derrida and the
Language of Theology, The Blackwell Companion to
Postmodern Theology, The Postmodern God: a Theological
Reader.
проф. др Сандра Шћепановић је ванредни професор
класичних наука на Филозофском факултету
Универзитета у Београду. Бави се изучавањем раних
хеленских мислилаца, и превођењем фрагмената
њихових дела. Аутор је књиге Емпедокле. О устројству
света и људској судбини.
проф. др Часлав Копривица је редовни професор на
Факултету политичких наука Универзитета у Београду.
Објавио је више књига, научних чланака и есеја из домена
историја филозофије, историје идеја, и политичке
теорије, међу којима се истичу Философија ангажовања,
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и Биће и судбина: Хајдегерова мисао између узорности и
временитости.
проф. др Мајкл Хјелм је ванредни професор и декан
Одсека за источно хришћанство Универзитетског колеџа
у Стокхолму. У истраживањима се бави превасходно
питањима односа цркве и друштва. Аутор је књиге
Liberation of the Ecclesia: The Unfinished Project of
Liturgical Theology.
др Александар Фатић је научни саветник на Институту
за филозофију и друштвену теорију Универзитета у
Београду. Његове области научног и академског
интересовања укључују теоријску и примењену етику,
политичку философију и филозофију психијатрије и
психотерапије.
проф. др Борис Беговић је редовни професор Правног
факултета Универзитета у Београду у пензији. Области
његовог професионалног интересовања обухватају
економску анализу права, индустријску организацију,
теорију привредног раста, теорију економске регулације,
политику заштите конкуренције и урбану економику.
проф. др Уна Поповић је ванредна професорка
Филозофског факултета у Новом Саду. Истраживања др
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Поповић су превасходно везана за сферу естетике, као и
питања апофатике у религији и уметности.
проф. др Даница Поповић је редовна професорка
Економског факултета Универзитета у Београду.
Повремени је консултант Светске банке и Светске
трговинске организације за питања макроекономске
политике и спољнотрговинске либерализације.
Добитница је награде ,,Освајање слободе“ коју додељује
фонд ,,Маја Маршићевић-Тасић“.
проф. др Владимир Гвозден је редовни професор
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. У
досадашњем раду бавио се савременим књижевним
теоријама, савременим компаратистичким приступима
српској књижевности, путописном књижевношћу,
имагологијом и различитим облицима
интердисциплинарног проучавања књижевности.
мр Сергеј Беук је дипломирани педагог, мастер
теологије и културологије и уредник програма Дома
омладине Београда.
мр Данијела Марковић је председница Управног
одбора Института за студије културе и хришћанства.
Колумнисткиња је RYL портала и ко-уредница књига
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Савремена читања Великог Инквизитора и Савремена
читања Апокалипсе.
проф. др Давор Џалто је редовни професор на Одсеку
за источно хришћанство Универзитетског колеџа у
Стокхолму и председник је Института за студије културе
и хришћанства. Аутор је више књига, научних чланака и
есеја из домена политичке теологије и философије,
естетике, историје и теорије уметности, као и студија
културе.
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