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КООРДИНАТОР КОМИСИЈА МЕЂУНАРОДНОГ КОМИТЕТА СЛАВИСТА 

ПРОФ. ДР ПЕТАР ЖЕЊУХ 

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА СЛАВИСТИЧКИХ ДРУШТАВА СРБИЈЕ 

ПРОФ. ДР РАЈНА ДРАГИЋЕВИЋ 

 

 

Извештај о раду Комисије за наставу словенских језика и књижевности 

за период од 2018. до 2021. године   

 

У духу словенске традиције, Комисија за наставу словенских језика и 

књижевности развија научна истраживања у области наставе словенских језика, 

књижевности и култура и унапређује међународну научну и културну сарадњу у тим 

областима.  

Комисија за наставу словенских језика и књижевности своје активности плански 

и дугорочно усмерава у правцу подстицања научноистраживачке делатности, теорије и 

праксе наставе словенских књижевности, лигводидактике и лингвокултурологије.  

Као и у протеклом периоду, активностима током 2018, 2019, 2020. и 2021. године 

Комисија је настојала да обухвати, опише и систематизује један број актуелних 

теоријских, методолошких, лингвистичких, књижевнонаучних и културолошких питања 

која су од значаја за високошколску наставу словенских језика и књижевности. 

Планом рада за период од 2018. до 2023. године (од XVI међународног конгреса 

слависта у Београду до XVII међународног конгреса слависта у Паризу) Комисија је 

предвидела и у периоду за који подноси овај извештај, остварила следеће активности:  

1. Ради размене искустава и унапређивања научноистраживачког рада у домену 

славистичке лингвистике, књижевности и културе у словенским и у 

несловенским земљама, као и у циљу обезбеђивања, развијања и 

унапређивања компетенција у области наставе словенских језика и 

књижевности, Комисија објављује материјале својих конференција у 

посебним зборницима. 

У 2020. години Комисија је припремила и штампала тематски зборник:  

Положај словенских језика, књижевности и култура на универзитетима у 

свету : зборник радова / Округли сто Комисије за наставу словенских 

језика и књижевности Међународног комитета слависта, Београд [2018]; 

уредници Љ. Бајић, Ј. Гинић, Н. Станковић Шошо. – Београд : 

Филолошки факултет Универзитета, 2020 (Београд : Слава). – 196 стр. ; 

24 цм 

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Стбије, Београд 

378.147::811.16(100)(082) 

378.147::821.16.09(100)(082) 
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У оквиру XVI међународног конгреса слависта у Београду 2018. године 

одржан је округли сто Комисије, на коме се разматрала тематика заступљена 

у зборнику. Разумевање наставе као приоритетног подручја научног рада, 

посебно њене дисперзивности и сложености у савременом свету различитих 

образовних политика, омогућило је да се на округлом столу размотри значајан 

број тема и да се оне представе у првом делу овог зборника. У другом делу 

зборника наведени су званични списи Комисије за наставу словенских језика 

и књижевности Међународног комитета слависта.  

Зборник достављамо у прилогу овог извештаја. 

2. Комисија је планирала годишње научне и радне састанке током јуна 2019, 

2020, 2021, 2022. и 2023. године. Они треба да буду посвећени питањима 

савременог изучавања и наставе словенских језика и књижевности као 

матерњих, инословенских и страних. Делокруг тих питања чине:  

 Образовне политике и универзитетска настава словенских језика и 

култура 

 Методолошки, теоријски, компаративни и интердисциплинарни 

приступи савременом истраживању и пракси наставе словенских језика 

и књижевности 

 Актуелни проблеми славистике 

 Дијалог словенских језика, књижевности и култура у контексту 

школске и универзитетске наставе и праксе 

 Историјски аспекти проучавања словенских језика, књижевности и 

култура 

 Методолошки проблеми и перспективе високошколске наставе 

словенских језика, књижевности и култура 

 Правци развоја савремених истраживања и наставе словенских језика, 

књижевности и култура 

Дана 27. и 28. јуна 2019. године одржана је међународна научна 

конференција на Филолошком факултету Великотрновског универзитета 

„Свети Ћирило и Методије” у Великом Трнову (Бугарска). Конференција 

је посвећена актуелним теоријско-методолошким проблемима проучавања и 

наставе словенских језика, књижевности и култура. На конференцији су 

учествовали слависти из Бугарске, Србије, Северне Македоније, Пољске, 

Русије и Украјине (31 пријављен реферат). Програм конференције обухватао 

је четири секције. То су:  

 Славистика унутар европског, националног и културног наслеђа 
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 Правци изучавања и развоја славистичке науке у систему 

високошколске наставе 

 Интердисциплинарна истраживања у области словенских језика, 

књижевности и култура 

 Настава словенских језика, књижевности и култура у компаративној 

интерлитерарној и интеркултуралној перспективи  

Међународна конференција Комисије за наставу словенских језика и 

књижевности на Великотрновском универзитету 2019. године одредила је 

правце нових изучавања, даљих анализа и решавања теоријско-методолошких 

проблема проучавања и наставе словенских језика и књижевности. 

Постављена су приоритетна поља за даља истраживања која се односе на 

уџбенике, приручнике, нове речнике, креирање нових наставних учила и 

технологија и осмишљавање нове методологије у наставном контексту.  

У прилогу овог извештаја достављамо позивно писмо, програм 

конференције, Књигу резимеа и записник са секцијских заседања 

међународне научне конференције Актуелни теоријско-методолошки 

проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и 

култура II, одржане 2019. године на Филолошком факултету 

Великотрновског универзитета „Свети Ћирило и Методије” у Великом 

Трнову. Зборник са ове конференције је у припреми за штампу: 

Университетско издателство ''Св. Св. Кирил и Методий''. Планирано је да буде 

објављен у јуну 2021. године. 

3. Трећа међународна конференција Комисије за наставу словенских језика и 

књижевности Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и 

наставе словенских језика, књижевности и култура III планирано је да 

буде одржана 6. и 7. септембра 2020. у Охриду (Северна Македонија), у 

организацији Филолошког факултета „Блаже Конески” Универзитета „Св. 

Кирил и Методиј” у Скопљу. Одређене су теме конференције  (четири 

секције):  

 Словенските јазици, книжевности и култури во наставен контекст 

 Славистика: актуелни состојби и перспективи на развој 

 Наставата по словенските јазици, книжевности и култури низ призмата 

на наставата на далечина како предизвик и како потреба на 

современиот свет  

 Поп-културата и нејзиниот одраз во наставата по словенските јазици,  

книжевности и култури 

Иако су започети сви организациони послови, конференција је због пандемије 

одложена за 2021. годину, када ће бити организована у on-line режиму.  
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У прилогу извештаја достављамо део радног материјала на припреми 

конференције, позивно писмо.  

4. Припремајући се за заседање и рад током XVII међународног конгреса 

слависта 2023. године у Паризу Комисија је у априлу 2021. године пријавила 

тематски блок Словенске књижевности: паралеле и прожимања. Учесници 

тематског блока (6 учесника) су из Аустрије, Русије, Северне Македоније и 

Србије. У тематском блоку истражују се везе између словенских књижевности 

у интерлитерарној заједници коју образују. Даје се дијахронијски пресек 

појава компаратистичког, поетичког, стилистичког и методолошког 

карактера, које су од значаја у проучавању и високошколској настави 

словенских књижевности. Тематски блок Комисије за наставу словенских 

језика и књижевности доноси пројекат истраживања словенских књижевности 

који унапређује савремену наставу на универзитетским студијама. 

5. У прилогу извештаја достављамо списак чланова Комисије за наставу 

словенских језика и књижевности.  

 

  

У Београду, 20.4.2021.    Председник Комисије за наставу 

      словенских језика и књижевности МКС 

                                                                                  Проф. др Љиљана Бајић  


