
 

 

 

  
 
 

 
Православна Епархија бачка 

Црквена општина Бачка Паланка 
 

Универзитет у Новом Саду 
Филозофски факултет, Одсек за историју, Центар за историјска истраживања 

 
Институт за савремену историју 

  
 

Православна Епархија бачка у сарадњи са Центром за историјска истраживања Одсека за 
историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и Института за савремену 
историју у Београду организују: 
 

3. научни скуп под насловом 
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА  

ИЗАЗОВИ И ИСКУШЕЊА КРОЗ ИСТОРИЈУ 
 

22. и 23. октобра 2022. године у Бачкој Паланци. 
 

Циљ скупа је да интердисциплинарно проучи прошлост Српске Православне Цркве 
са посебним освртом на све проблеме и недоумице који су били пред њом у њеној 
историји. Области које ће бити обухваћене радом научног скупа јесу: Историја, историја 
Цркве, теологија, археологија, историја књижевности и наука о књижевности, 
историја уметности, лингвистика, архивистика, музеологија, музикологија и 
етномузикологија, али и све друге сродне и блиске области и научне дисциплине које 
могу дати допринос што ширем и свеобухватнијем проучавању историје Српске 
Православне Цркве.  

Ценећи Ваш досадашњи допринос науци којом се успешно бавите, љубазно Вас 
позивамо као угледног научог прегаоца да узмете учешће у овом научном сабрању које 
има за циљ да окупи што више угледних научника из бројних дисциплина, те да на тај 
начин покушамо да добијемо што више одговора на нека питања која до сада можда нису 
била довољно истражена.  

Намера је организатора скупа да се радови изложени на њему, уколико прођу 
двоструку стручну рецензију, објаве у зборнику радова који ће носити и адекватну 
научну категоризацију.  

Пријаву теме и апстракта треба доставити најкасније до 15. августа 2022. године 
на мејл адресу  

cii@ff.uns.ac.rs 
 

Текст апстракта би требало да буде обима до 300 речи и написан фонтом Times New 
Roman величине 10 pt.  

 
О темама које ће бити излагане на скупу одлучиваће Програмски одбор у саставу: 

 
Његово Преосвештенство Епископ новосадски и бачки, сомборски и сегедински 

господин др Иринеј 
Др Бојан Димитријевић, научни саветник Института за савремену историју 

Београд 
Проф. др Ђура Харди, шеф Одсека за историју Филозофског факултета 

Универзитета у Новом Саду 



 

 

Проф. др Светозар Бошков, Одсек за историју Филозофског факултета 
Универзитета у Новом Саду 

Др Немања Девић, научни сарадник Института за савремену историју Београд 
Проф. др Борис Стојковски, Управник Центра за историјска истраживања 

Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 
 

Информацију о прихватању теме аутори ће добити до 31. августа 2022. године. 
Након излагања радова на научном скупу аутори су у обавези да исте доставе Центар за 
историјска истраживања у Новом Саду најкасније до 31. децембра 2022. године. Сви 
предати радови морају бити усклађени са упутством које ће аутори добити након 
прихватања теме. Биће прихваћени искључиво оргинални радови, који претходно нису 
објављивани нити послати за објављивање, као и они који нису претходно усмено 
саопштавани на научним скуповима и конференцијама. 

Радови се излажу и предају на српском језику и биће објављени у Зборнику који је 
планиран за штампу 2023. године. 

Плаћање котизације није предвиђено, смештај и храна за учеснике скупа су 
обезбеђени. 
За све додатне информације обратити се др Предрагу Вајагићу на телефон 064/1381-004  
или на e-mail: cii@ff.uns.ac.rs и pedja1975@gmail.com 

 
Организациони одбор Научног скупа 


