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Организатори су Центар за црквене студије и Центар за византијско-словенске 
студије Универзитета у Нишу.

Конференција се организује у оквиру активности новооснованог Одељења за 
светосавске студије Центра за црквене студије и има за циљ да осветли стваралаштво 
Светог Саве и његовог ученика хиландарског старца Доментијана, а у ширем контексту 
најзначајније друштвено-историјске, црквене, духовне, културне, уметничке и књи-
жевне појаве у српском златном XIII веку.

Иако се о Светоме Сави доста расправљало (организовано је и неколико конфе-
ренција), сматрали смо да његово дело, као и савремена рецепција његове мисли, заслу-
жују непрестану научну пажњу. Са друге стране, први пут у историји науке организује се 
скуп о његовом чувеном ученику, кога можемо назвати класиком српске књижевности.

У зависности од Ваших научних интересовања, можете се определити којим пис-
цем желите да се бавите. Ваша тема може обухватити и стваралаштво једног и другог, као 
и теме интердисциплинарног карактера. Верујемо да је пред филолозима, историчарима, 
богословима, историчарима уметности, филозофима, естетичарима, правницима и дру-
гима један од најизазовнијих научних скупова.

Конференција ће бити одржана у Нишу (на Универзитету и у Хиландарском мето-
ху) и у Манастиру Студеница од 26. до 28. маја 2023. године. Организатори су за учеснике 
обезбедили храну и смештај (у интернату Богословије у Нишу и конаку Манастира Студе-
ница), превоз од Ниша до Студенице, као и назад.

Рок за пријаву теме са апстрактом је 31. октобар 2022. године.
Радни језици конференције су: сви словенски, грчки и енглески.
Пријаве слати доц. др Јелени Стошић, секретару Програмског одбора, на имејл-

адресу: 
svetosavske.studije@gmail.com

У Нишу,                                                                        Председник Програмског одбора
О Видовдану 2022. године
                                                         
          Проф. др Драгиша Бојовић       

Поштовани,
Изузетно ценећи Ваш научни рад, позивамо Вас да учествујете на Међународној 

научној конференцији

СВЕТИ САВА И ДОМЕНТИЈАН


