Dialog na poti k edinosti kristjanov

gajanjih prispeval k edinosti Cerkve, k bratskim in sestrskim odnosom
med ljudmi ter sožitju med narodi in državami južne in srednje Evrope.
PRIPOROČILA

organizatorjem prihodnjih mednarodnih znanstvenih
konferenc/simpozijev Jugovzhodne in Srednje Evrope
(Sklepi posveta udeležencev ob koncu Mednarodnega ekumenskega simpozija Teologija v dialogu, Maribor, 16.–18. oktober 2014)
V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja (od 1974 do 1990) so tri teološke
fakultete v bivši skupni državi (obe katoliški – v Ljubljani in Zagrebu –
ter pravoslavna v Beogradu) priredile devet medfakultetnih ekumenskih
simpozijev. Misel o nadaljevanju te dediščine je bila večkrat izražena s
strani vseh treh fakultet, določen sklep o oživitvi pa je nastal ob Mednarodnem ekumenskem in medverskem simpoziju v okviru prireditev
Maribora kot Evropske prestolnice kulture, jeseni 2012 v Mariboru. Ob
40. obletnici prvega od medfakultetnih simpozijev, ki je bil v Mariboru
(1974), in upoštevajoč nov politični in kulturni okvir, je v Mariboru od
16.–18. oktobra 2014 potekal Mednarodni ekumenski simpozij Teologija v dialogu. Organiziral ga je Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski
dialog, ki od leta 2013 deluje v okviru Teološke fakultete (Enota v Mariboru) Univerze v Ljubljani. S tem se v nekem smislu nadaljuje in nadgrajuje dragocena dediščina medfakultetnih simpozijev, ki pa v novih
razmerah kliče po prenovljenem konceptu.
Profesorji in predavatelji omenjenih treh teoloških fakultet so že v prejšnjih letih predavali na simpozijih in konferencah, ki so jih posamič
organizirale naše fakultete. Za prvi uspel poskus nove oblike takšnega medfakultetnega organiziranega sodelovanja lahko štejemo Mednarodno znanstveno konferenco »Kirilo-metodijevsko predanje, jezik i
misija Crkve u 21. veku« v organizaciji Pravoslavne teološke fakultete
v Beogradu (6.–7. 12. 2013), na kateri so nastopili tudi predavatelji s
teoloških fakultet iz Hrvaške, Federacije BiH, Slovenije in Bolgarije. V
vmesnem času so organizatorji v Mariboru kot odgovor na povabilo k
sodelovanju prejeli dopis zagrebške Teološke fakultete, v katerem ta izraža načelno odprtost za nadaljnje sodelovanje in prinaša nekaj smernic,
ki smo jih na našem posvetu upoštevali.
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Ozirajoč se na omenjena dva simpozija smo se na posvetu nekaterih
udeležencev v Mariboru 18. oktobra 2014 zedinili, da podamo nekaj
predlogov za organizacijo nadaljnjih konferenc/simpozijev. Pri oblikovanju sklepov so sodelovali udeleženci zagrebške in beograjske fakultete
in jih podpirajo.
1 – Prihodnji simpoziji naj bi imeli novo ime: Mednarodni znanstveni simpozij/konferenca teoloških fakultet v Jugovzhodni in Srednji Evropi. Izpuščamo pridevnik »ekumenski«, ker ima takšen simpozij glede na
udeležence že sam po sebi ekumenski značaj.
2 – Geografski okvir, iz katerega bi vabili udeležence, je Jugovzhodna
in Srednja Evropa, v katero spadajo teološke fakultete v Sloveniji,
Hrvaški, Srbiji, Federaciji BiH, Avstriji, Grčiji, Bolgariji ... Čeprav
so prvi nosilci organizacije zaenkrat omenjene tri fakultete (Ljubljana, Zagreb, Beograd), ostajamo odprti za to, da se na različne
načine vključujejo tudi druge fakultete. Tako je npr. že na tem mariborskem simpoziju, v skladu s prejšnjimi posvetovanji, bil vključen predstavnik Teološke fakultete v Gradcu kot član znanstvenega
odbora. Kot udeleženci (predavatelji) enakopravno nastopajo člani
ostalih teoloških fakultet z omenjenega geografskega področja.
3 – Časovni okvir je še stvar dogovora, lahko ostane dvoletni ritem,
lahko se dekani odločijo za bolj elastičen časovni okvir, ko bo fakulteta, ki je na vrsti, premaknila ta razmik npr. na tri leta.
4 – Kakor že pri omenjenem simpoziju v Beogradu in pričujočem simpoziju v Mariboru nismo navajali zaporednih številk (10. oz. 11.), ki
bi se direktno naslanjale na prejšnjih devet simpozijev, tako tudi pri
prihodnjih ne bomo dodajali številčne oznake.
5 – Pripravo simpozija prevzameta organizacijski in znanstveni odbor.
Organizacijski odbor je številnejši, nosi glavni del priprav, sestavlja
pa ga primerno število članov, ki jih imenuje fakulteta gostiteljica.
Zaradi povezave z drugimi fakultetami organizatoricami naj bi v
organizacijskem odboru bil še najmanj po en član teh fakultet oziroma po več članov, kakor se bodo pač fakultete dogovorile. Znanstveni odbor se ukvarja z vsebinskimi vprašanji, izbere tematiko itd.
in ima prav tako medfakultetno sestavo članov, pri čemer imamo
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za cilj,   da bo doseženo približno sorazmerje med katoliškimi in
pravoslavnimi člani.
6 – Kriterij glede izbora udeležencev (predavateljev) naj bi bilo članstvo Cerkve oziroma cerkvene skupnosti, ki ji predavatelj pripada,
v Konferenci evropskih Cerkva (KEK – Konferenz Europäischer
Kirchen) oziroma v Svetu evropskih škofovskih konferenc (CCEE
– Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae).
7 – Po beograjskem (leta 2013) in ljubljansko-mariborskem (leta 2014)
simpoziju bo organizator naslednjega simpozija, če bo o tem dosežen dogovor, Katoliška teološka fakulteta Univerze v Zagrebu, kakor je v svojem pismu predlagal njen dekan prof. dr. Tonči Matulić.
8 – Dekani omenjenih treh fakultet (Ljubljana, Zagreb, Beograd) naj
se v prihodnjih mesecih srečajo in se dogovorijo o podrobnostih.
Predlagamo, da bi takšno srečanje bilo v Zagrebu.
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