
Конкурс за доделу награде  „Доситеј Обрадовић“
за животно дело за 2014. годину

Задужбина „Доситеј Обрадовић“ расписује јавни позив 
– конкурс за доделу награде „Доситеј Обрадовић“ за 
2014.годину. Награда је основана уз подршку 
Министарства културе и информисања, са циљем да 
подстиче научно, културно и просветно стваралаштво, 
као и унапређење српских духовних веза са другим 
народима и културама.

Награда се додељује за животно дело за све 
дисциплине науке, просвете, књижевности и културе, 
којима припада, или их је у српској средини утемељио 
наш велики писац и просветитељ Доситеј Обрадовић: 
филозофију, етику, естетику, теорију и историју 
књижевности, компаратистику, све књижевне жанрове, 
лингвистику, различите гране педагошко
теорије и праксе, преводилаштво и све видове 
културног посредништва и комуникације. 

Право учешћа на конкурсу имају држављани 
Републике Србије, као и других држава, чије 
стваралаштво, представља највиши допринос српској 
култури и њеној афирмацији у свету. 

Конкурс је у складу са Правилником о додељивању 
награде „Доситеј Обрадовић“ и почиње да тече од 06. 
09. 2014. а завршава се 31. 10. 2014. године. 

Пријаве слати на адресу Задужбина „Доситеј 
Обрадовић“ - Змај Јовина 4/2, Београд, или путем 
електронске поште Задужбине: 
info@dositejeva-zadubina  или 
zaduzbinadositej@open.telekom.rs
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