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СРБИЈА И РУСИЈА КРОЗ ВЕКОВЕ - ИСТОРИЈА, ТРАДИЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРА 

Будући да посведочене историјске везе српског и руског народа датирају од 12. 
века и Немањићке Србије, и протежу се све до новије руске и српске историје - 
споменимо само заснивање Руске заграничне цркве са седиштем у Сремским 
Карловцима у Краљевини Југославији након Октобарске револуције – потреба да се 
анализира, осветли и представи ово богато узајамно историјско наслеђе два братска 
народа у данашње време је посебно важна и значајна. Стога, ми предлажемо да се следеће 
године у Великом Новгороду – историјском средишту руске државности, одржи научни 
скуп руских и српских научника различитих друштвено хуманистичких профила. 
Сматрамо да би генерална тема скупа требало да одражава историјско, културно и верско 
јединство и споне српског и руског народа кроз историју, па отуда предлажемо и назив 
самог скупа: Србија и Русија кроз векове - историја, традиција, култура и вера. Циљ нам 
је да саберемо руске и српске научнике на једном месту где би могли да се презентују 
резултати научних истраживања, али и да се чује дијалог и дискусија на све релевантне 
теме које би се под окриљем генералне теме скупа излагале на конференцији. Ширина 
постављене теме скупа оставља простор да се обраде питања из српске и руске историје 
не само са строго историјског аспекта, већ и у контексту социолошких, философских, 
теолошких, етнографских и антрополошких истраживања. Резултати научног скупа били 
би презентовани српској и руској научној јавности али и широј читалачкој публици, 
српској и руској, у виду штампаног конференцијског зборника. Посебно наглашавамо да 
би карактер скупа требао да буде у форми размене сазнања и дијалога српских и руских 
научника, укупан број учесника до 15 особа, како би читав скуп могао да се одржи у току 
једног радног дана. Другог дана скупа би се одржало истраживачко путовање по 
историјским светињама Великог Новгорода (Софијски сабор и Кремљ, Перунски скит, 
Хутински манастир, Јурјев манастир, Антонијев манастир) 

Такође, у току скупа била би представљена изложба докумената Архива Српске 
православне цркве, у којој би се на основу документарне архивске грађе приказали 
односи две Цркве и два братска народа током 19. и 20. века. 

Сматрамо да постоје добре основе за истраживања односа ивеза Србије и Русије 
кроз историју, у свој њиховој разноликости и богатству тема. Овај скуп био би прилика 
не само да се понове и рекапитулирају стара сазнања из историје два братска народа и 
њихових многоструких културних веза, већ и да се поставе нова питања и дефинишу 
нови правци будућих истраживања веза Срба и Руса кроз историју, а тиме и да се одреде 
нови правци узајамних веза за будућност. 


