ПОКАНА
Институтът по публична администрация има удоволствието да Ви покани на семинар на
тема „Политики по човешките права и наследството на Холокоста, членството на
България в МАВХ”, който ще се проведе на 5 ноември 2018 г. в Новата конферентна
зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 13 до 15.30 ч.
Събитието се организира съвместно с катедрата по Публична администрация в Софийския
университет, Института за държавата и правото при БАН, Центъра за Еврейски
изследвания при Софийския университет и работната група по въпросите на
Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ) в България.
Темите в програмата включват:
1. Обзорно експозе върху особеностите на българския случай в съдбата на евреите в
годините на Втората световна война.
2. Представят се основни факти от историята на този въпрос и разнопосочните
интерпретации, на които са подложени.
3. Коментира се потенциалът на тази тема за политическия авторитет на държавите
днес.
4. Прави се преглед на събитията във връзка с въпросите на гражданските права,
политическия авторитет на правителствата, административния капацитет и
формирането на политики.
5. Представят се актуални елементи от политиката на България за присъединяване
към междуправителствената организация МАВХ (Международен алианс за
възпоменание на Холокоста), където членуват 31 държави от Европа, САЩ, Канада
и Аржентина. България е в процедура за пълноправно членство.
6. Актуални проблеми на дискриминацията по признак „раса“, дефиниция на
„антисемитизъм“ и скрити форми на антисемитизъм (които са проява на непряка
дискриминация).
Универсалните значения на наследството на Холокоста предполагат постоянното им и
системно изучаване с цел поддържане на ценностната среда и нагласи. За целта семинарът
ще дискутира защо един исторически епизод е заел трайно място в съвременния социален
и политически дискурс. Ще се обърне внимание на отношението, което има наследството
на Холокоста и в частност съдбата на евреите в България като полезно и необходимо
знание в работата на държавната администрация и дипломацията. Ключовите понятия,
които са в основата на семинара са ценности, административен капацитет и политики в
областта на гражданските права.

За да заявите своето участие, моля да изпратите съобщение със своето име, позиция и
наименование на институцията на: г-жа Кристина Андреева, мобилен телефон
0885997048, k.andreeva@ipa.government.bg или на ipa@ipa.government.bg
За участието във форума се издава удостоверение от ИПА.
Лектор: Доц. Албена Танева и дискутант: Павел Иванов
Лектор: проф. д-р Ирена Илиева – директор на Института за държавата и правото при
БАН, член на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността на Съвета на
Европа.
Официални гости: администрация на Министерския съвет, Министерство на външните
работи и посолства.

