Конференција о српско - британским односима на Факултету политичких наука
субота, 27. јануар 2018.

Вршилац дужности помоћника министра спољних послова за безбедносну политику
амбасадор Бранимир Филиповић учествовао је на првом панелу под називом „Србија,
Уједињено Краљевство и глобални свет" у оквиру Међународне научне конференције о
српско (југословенско) - британским односима од 19. до 21. века, коју је 26. и 27. јануара
2018. године организовао Центар за британске студије Факултета политичких наука, уз
подршку британске амбасаде у Београду.
Конференцију су отворили британски амбасадор у Београду Денис Киф, декан Факултета
политичких наука проф. др Драган Симић и председник Савета Центра за британске
студије проф. ем. др Вукашин Павловић.
На првом панелу, који је модерирао проф. др Спирос Економидес са Лондонске школе
економских и политичких наука, поред амбасадора Филиповића, учествовали су сер Џон
Рандал, специјални саветник британског премијера, бивши члан Владе и посланик у
Доњем дому Парламента; Дејвид Гауен, бивши британски амбасадор у Београду; као и
проф. др Кристофер Кокер са Лондонске школе економских и политичких наука.
На осталим панелима на којима је био разматран низ историјских и других аспеката
односа две земље у различитим областима учествовали су бивше дипломате из Србије и
Уједињеног Краљевства, професори са британских универзитета, као и професори и
истраживачи из Србије са Факултета политичких наука, Филолошког факултета,
Филозофског факултета, као и других научних институција.
Ова конференција представља наставак активности из прошле године у обележавању
180 година од успостављања дипломатских односа између Србије и Уједињеног
Краљевства, када је одржан скуп у Крагујевцу 12. јуна 2017. године на коме је учествовао
први потпредседник Владе и министар спољних послова Ивица Дачић, као и скуп у
Лондону, британском Форин офису, 17. октобра 2017. године на коме су учествовали
британски министар спољних послова Борис Џонсон и министар за Европу у Форин
офису сер Алан Данкан, као и други високи представници британских институција.
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