
Third International Scientific Conference 

THE MATERIAL AND SPIRITUAL CULTURE OF THE SERBS FROM THE 
MULTIETHNIC AND / OR PERIPHERAL REGIONS 

 

At the beginning of 2014th, most collective members of the Study program for Serbian 
and Croatian language and literature within the Department of Modern Languages and Literature 
at the Faculty of Letters, History and Theology of the West University of Timisoara and the 
Center for Scientific Research and Culture of Serbs in Romania in the framework of the 
Association of Serbs in Romania, have decided to organize an international scientific conference 
on the material and spiritual culture of Serbs in the peripheral area of Serbian linguistic region. 

Shortly after this decision, there was a conversation between Associate Professor Dana 
Percec, PhD – Dean of Faculty of Letters, History and Theology at the West University of 
Timisoara, Mihai N. Radan, director of the Center for Scientific Research and Culture of Serbs in 
Romania and full professor, PhD at the Faculty of Letters, History and Theology at the West 
University of Timisoara, engineer Ognjan Krstic, President of the Union of Serbs in Romania, 
and full professor Goran Maksimovic, PhD –  Dean of the Faculty of Philosophy of University of 
Nis. It was agreed that this scientific conference will be held every year alternately: one year in 
Timisoara and the following in Nis. Cooperation between the two universities from Romania and 
Serbia will be held in the framework of bilateral cooperation agreements between the West 
University of Timisoara (Romania) and the University of Nis (Serbia). 
The first international conference with the theme THE MATERIAL AND SPIRITUAL CULTURE 
OF THE SERBS FROM THE MULTIETHNIC AND / OR PERIPHERAL REGIONS, was held 
from 17 to 19 October 2014 in Timisoara, West University, the second self-titled conference was 
held 16-17 October 2015 at the Faculty of Philosophy in Nis. This year the conference will be 
held on 14-16 October, also at the West University of Timisoara. 

Organizing a conference with these theme at the West University of Timisoara is 
expected if it is taken into consideration that some Slovenian languages and literature (Russian, 
Serbian / Croatian) at the Faculty of Philology (now Faculty for Letters, History and Theology) 
are studied since 1957. This third event is being held within the framework of cultural and 
scientific events dedicated to marking the sixtieth establishment of the Faculty of Philology in 
Timisoara (1956). After seven decades of existence of West University in Timisoara, the largest 
University in the western part of Romania (11 faculties with 18 000 students) and one of the four 
largest Romanian universities (after the University of Iasi, Bucharest and Cluj), and sixty years 
since the establishment of the Faculty of Philology, Slavic school in Timisoara for six decades 
continuously developed and acquired a deserved reputation, occupying a leading place in the 
Romanian Slavic studies. 

At this year's international conference more than 60 scientists, researchers, university 
professors from Romania and several European countries – Serbia, Bulgaria, Czech Republic, 
Russia announced their participation. The submitted papers cover a variety of research areas: 
language, literature, folklore, ethnolinguistics, history, sociology, etc. 

The aim of the scientific conference is to uncover the material and spiritual culture of 
Serbs in Romanian Banat, as well as other Serbs from  peripheral Serbian ethnic and linguistic 
space. 

Papers presented at the conference will be published in the journal "Origins" of Cultural 
Centre of Serbs in Romania, which will print the Faculty of Philosophy in Nis. 



Basic logistics and financial resources necessary for the maintenance of the conference 
will provide the Alliance of Serbs in Romania, Faculty of  Letters, History and Theology of the 
West University of Timisoara, Faculty of Philosophy of University of Nis. Among the other 
sponsors to mention the Serbian Orthodox Diocese of Timisoara and the Union "Universitas 
Timisiensis" from the West University of Timisoara. 

 
 

3. међународни научни скуп 
МАТЕРИЈАЛНА И ДУХОВНА КУЛТУРА СРБА У МУЛТИЕТНИЧКИМ 

СРЕДИНАМА  И / ИЛИ ПЕРИФЕРНИМ ОБЛАСТИМА 
 

 
Почетком 2014. године, већина чланова колектива Студијског програма за српски и 

хрватски језик и књижевност у оквиру Одељења за модерне језике и књижевности на 
Филолошком, историјском и теолошком факултету Западног универзитета у Темишвару и  
Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији у оквиру Савеза Срба у 
Румунији, донели су одлуку да организују један међународни научни скуп о материјалној 
и духовној култури Срба из периферних области српског језичког простора.  

Кратко време након те одлуке, дошло је до разговора између ванредног професора 
др Дане Перчек, декана Филолошког, историјског и теолошког факултета Западног 
универзитета у Темишвару, Михаја Н. Радана, директора Центра за научна истраживања и 
културу Срба у Румунији и редовног професора др на Филолошком, историјском и 
теолошком факултету Западног универзитета у Темишвару, инжењера Огњана Крстића, 
председника Савеза Срба у Румунији, и редовног професора др Горан Максимовића, 
декана Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Тада је договорено да се овај 
научни скуп одржава сваке године наизменично: једне године у Темишвару, а следеће у 
Нишу. Сарадња између два факултета из Румуније и Србије одвијаће се у оквиру 
споразума билатералне сарадње између Западног универзитета у Темишвару (Румунија) и 
Универзитета у Нишу (Србија).  

         1. међународни научни скуп са темом Материјална и духовна култура Срба у 
мултиетничким срединама и / или периферним областима, одржан је од 17. до 19. октобра 
2014. године у Темишвару, на Западном универзитету, други истоимени скуп одржан је 
16-17. октобра 2015. године на Филозофском факултету у Нишу, а 3. oвогодишњи скуп 
одржаће се 14-16. октобра такође на Западном универзитету у Темишвару. 

Организовање скупа са оваквом тематиком на Западном универзитету у Темишвару 
очекивано је ако се има у виду да се поједини словенски језици и књижевности (руски, 
српски/хрватски) на Филолошком факултету (данашњи Филолошки, историјски и 
теолошки факултет) студирају још од давне 1957. године. Овај трећи по реду скуп 
одржава се у оквиру културних и научних манифестација посвећених обележавању 
шездесетогодишњице оснивања Филолошког факултета у Темишвару (1956). После седам 
деценија постојања Западног темишварског универзитета, највећег универзитета у 
западном делу Румуније (11 факултета са 18 000 студената) и једног од четирију највећих 
румунских универзитета (после универзитета у Јашу, Букурешту и Клужу), и шездесет 
година од оснивања Филолошког факултета, темишварска славистичка школа се током 
шест деценија стално развијала и стекла заслужени углед заузимајући једно од водећих 
места у румунској славистици. 



На овогодишњи међународни  научни скуп учешће је најавило преко 60 научника, 
истраживача, универзитетских професора из Румуније и више европских земаља – Србије, 
Бугарске, Чешке, Русије. Пријављени радови обухватају различите области истраживања: 
језика, књижевности, етнологије, етнолингвистике, историје, социологије итд. 

Циљ научног скупа јесте откривање материјалне и духовне културе Срба из 
румунског дела Баната, али и других Срба из периферног етничког и језичког српског 
простора. 

Радови представљени на скупу биће штампан у часопису „Исходишта“ Културног 
центра Срба у Румунији, који ће штампати Филозофски факултет у Нишу. 

Основну логистику и финансијска средства неопходна за одржавање овог значајног 
скупа пружиће Савез Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет 
Западног универзитета у Темишвару и Филозофски факултет Универзитета у Нишу. Од 
осталих спонзора спомињемо Српску православну епархију темишварску и Синдикат 
„Universitas Timisiensis“ са Западног универзитета у Темишвару.  

 


