
Поштоване колеге, колегинице, цењени сарадници, драги пријатељи,

Едукативни семинари су наша традиција уназад преко 40 година, стога нам 
је велика част што добијамо прилику да ову значајну традицију одржимо и 
наставимо. Није претерано рећи да се током свих деценија полако 
формирала  својеврсна „култура Симпозијума Клинике“.  

У овом тренутку, велико нам је задовољство да најавимо одржавање 
четрдесет шестог едукативног симпозијума Клинике за психијатрију, 
Клиничког центра Србије, са темом „Психијатрија и култура”.

Приступ тако широкој теми у времену у коме живимо може да буде разнолик 
– од места и значаја психијатријске дијагностике и лечења у различитим 

културама, до посматрања дисциплине у нашој средини кроз одређени 
историјски  или социјални контекст.  Дубина и значај овогодишње теме 

мотивисали су нас да уз цењене стручњаке из региона, професионалних 
удружења и са саме Клинике, на Симпозијум позовемо и угледне предаваче из 

области хуманистичких наука.  

У жељи да заједно обележимо Међународни дан менталног здравља - 10. октобар, 
позивамо све заинтересоване колеге, али и ширу јавност, да нам се придруже и да 

наставимо да одржавамо традицију наше Клинике, најстарије академске психијатријске 
институције у Србији.

     Очекујемо вас на Симпозијуму 10 - 11. октобра 2019. у Београду
      
      

С поштовањем,                         

ПСИХИЈАТРИЈА И КУЛТУРА

Проф. др Александар Јовановић,
директор

Проф. др Нађа Марић, 
председник научног одбора 

Проф. др Срђан Миловановић,
председник организационог одбора

ЕДУКАТИВНИ СИМПОЗИЈУМ КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ КЦС
у сарадњи са Удружењем психијатара Србије, Психијатријском секцијом СЛД 

и Друштвом за биолошку психијатрију

ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА
 

Социо-културалне транзиције
и психопатологија

проф. др Драган Швракић 
и проф. др Срђан Миловановић

Психијатријски симптоми и њихови 
лингвистички, културни и симболички 

облици у Роману о Лондону 
Милоша Црњанског

проф. др Мило Ломпар

Медијска култура: 
комуникација и анксиозност

проф. др Зорица Томић

СИМПОЗИЈУМИ

Сметње душевног здравља 
– приступ из различитих перспектива –  

доц. др Предраг Глигоровић, проф. др Нађа Марић, 
прим. др Горан Рачетовић, др Афродита Хоџа

Психо(пато)логија и стваралаштво      

доц. др Милан Латас, Прим. др Срђа Злопаша, 
прим. др Драгана Дуишин, др Марија Стојковић, 

кл. асист. др Маја Пантовић

Човек и "машина" - питање граница
– мини симпозијум Удружења психијатара Србије –

проф. др Горан Михајловић, доц. др Оливера Вуковић, 
доц. др Чедо Миљевић

РАДИОНИЦА

Психијатрија у заједници  
- модели и искуства

др Александар Томчук
прим. др Татјана Воскресенски

ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ  АКРЕДИТАЦИЈА СИМПОЗИЈУМА ЈЕ У ТОКУ 

46.

За више информација у вези са регистрацијом можете се обратити г-ђи Драгани Кнежевић: 
„Глоб Метрополитен“    +381-(0)11 2430-852      dragana.knezevic@metropoliten.com


