
 Др Љиљана Бајић је редовни професор Филолошког факултета 

Универзитета у Београду у пензији. Бави се проучавањем 

методологије, методике, дидактике, науке о књижевности, српске 

књижевности, књижевности и култура у компаративној, 

интерлитерарној и интеркултуралној перспективи и словенских 

књижевности у мултикултуралном контексту. Истражује теорију и 

наставу књижевности и култура као епистемолошке и методолошке проблеме и 

рецепцију књижевног текста у наставном и културном контексту. Из ових 

области објавила је већи број чланака, огледа, расправа, интерпретација, као и 

научних радова и монографија, од којих се издвајају следеће: Методички 

приступ збирци приповедне прозе (1994), Књижевно дело Борисава Станковића 

у настави (2002), Одабране наставне интерпретације (2004), Проучавање 

хумористичке прозе у настави (2008). Коаутор је преко двадесет школских 

уџбеника и уџбеничких комплета за наставу књижевности и српског језика, 

аутор и учесник научних, домаћих и међународних конгреса слависта (ССДС), 

стручних семинара за наставнике и истраживачких конференција студената. 

Као учесник и као члан организационих и научних одбора, сарађивала је у 

домаћим стручним, развојним, стратешким и иновационим пројектима и у 

међународним научним пројектима.  

Ангажована је у активностима слависта као председник Комисије за 

наставу словенских језика и књижевности Међународног комитета слависта. 

Била је потпредседник Међународног комитета слависта,  председник Савеза 

славистичких друштава Србије, члан Националног просветног савета Републике 

Србије, члан Комисије за акредитацију Националног тела за акредитацију и 

проверу квалитета у високом образовању, члан Друштва за српски језик и 

књижевност Србије, уредник часописа „Књижевност и језик”, као и продекан за 

наставу Филолошког факултета Универзитета у Београду. Учествовала је у 

планирању и спровођењу политике образовања и усавршавања образовног 

система. На Филолошком факултету радила је на предметима у области методике 

наставе књижевности и српског језика на основним, мастер и докторским 

студијама. 

 

 

 

 

 



Др Лиляна Байич работала профессором на филологическом факультете 

университета в Белграде. Сферами её научного интереса являются методология, 

методика, дидактика, литературоведение, сербская литература, а также и вопрос 

литературы и культуры в сравнительной, интерлитерарной и 

интеркультуральной перспективах. Она занимается и изучением славянских 

литератур в мультикультуральном контексте. Исследует теорию и преподавание 

литературы и культуры как эпистемологические и методологические проблемы 

и восприятие литературного текста в культурном контексте и в преподавании на 

уроке. Лиляна Байич автор научных статей, докладов, дискуссий, интерпретаций 

в данной области, а также автор множества научных работ и монографий, из 

которых выделяются следующие: Методический подход к сборнику 

повествовательной прозы (1994), Литературное произведение Борисава 

Станковича в преподавании на уроке (2002), Выбранные школьные 

интерпретации (2004), Изучение юмористической прозы в преподавании на 

уроке (2008). Она соавтор более двадцати школьных учебников и комплектов 

учебников по литературе и сербскому языку, а также организатор и участник 

научных, отечественных и международных съездов славистов (ССДС), 

семинаров для преподавателей и студенческих исследовательских конференций.  

Профессор Байич была участником и членом организационных и научных 

комитетов в отечественных проектах по развитию, в стратегических и 

иновационных проектах, в специалистских и международных научных проектах.  

Лиляна Байич активно участвует в деятельностях славистов, как 

председатель Комиссии по вопросам преподавания славянских языков и 

литератур Международного комитета славистов. Работала как заместитель 

председателя Международного комитета славистов и как председатель Союза 

славистических обществ Сербии. Была членом Национального совета по 

образованию Республики Сербия, членом Комиссии НАТ, а также и членом 

Общества сербского языка и литературы и редактором журнала «Литература и 

язык». На филологическом факультете была заместитель декана по образованию. 

Принимала участие и в планировке и реализации государственной политики в 

сфере образования и совершенствования образовательной системы.  

На филологическом факультете Лиляна Байич преподовала предметы в 

области методики преподавания литературы и сербского языка на программах 

бакалавриата, специалитета и на программах подготовке кадров высшей 

квалификации. 


