
ЗАХТЕВ ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИСИЈЕ ИЛИ ОДОБРЕЊЕ НАСТАВКА 

АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ ПРИ МКС-у 

I. Назив комисије: Комисија за наставу словенских језика и књижевности 

II. Тематска и научноистраживачка усмереност комисије:   

Комисија за наставу словенских језика и књижевности је научна 

организација која окупља водеће истраживаче у области наставе словенских 

језика, књижевности и култура.  

Ради размене искуства чланова Комисије и унапређивања 

научноистраживачког рада у домену славистичке лингвистике, књижевности и 

културе у словенским као и у несловенским земљама, Комисија ће објављивати 

материјале својих конференција у посебним  зборницима. 

Високо ценећи научни и културолошки значај србистике и славистике, 

Комисија за наставу словенских језика и књижевности има задатак да дугорочно 

и плански подстиче научноистраживачку и наставну делатност у овим 

областима. Схватајући њихову улогу у очувању и развоју научног и 

интеркултурног дијалога, подршком коју пружа, Комисија за наставу словенских 

језика и књижевности омогућава да се опишу, систематизују и проуче актуелни 

теоријско-методолошки проблеми словенских језика, књижевности и култура у 

наставном контексту. Решавањем ових питања, Комисија даје нове подстицаје 

теоријском и практичном унапређивању методике, лингводидактике и 

лингвокултурологије.  
Интердисциплинарна славистичка истраживања словенских језика и 

култура омогућавају да се идентификују и интерпретирају њихови развојни и 

синхронијски елементи и допринос унутар светског, европског и националног 

културног наслеђа.  

Разумевање наставе као приоритетне области научног рада, посебно њене 

дисперзивности и сложености, која се у савременом свету доводи у везу и са 

различитим образовним политикама, обезбеђује развијање и унапређивање 

компетенција у овој области.  

III. Председник комисије: проф. др Љиљана Бајић, редовни професор Филолошког 

факултета Универзитета у Београду, Република Србија. 

IV. Органи комисије: Скупштина, Председник, Заменик председника, Научни 

секретар. 

V. Имејл председника и контакт-особа: проф. др Љиљана Бајић, председник, 

ica.bajic@gmail.com; доц. др Наташа Станковић Шошо, заменик председника 

natasoso06@gmail.com; доц. др Јелена Гинић, научни секретар, 

jelenaginic@gmail.com. 

VI. Адреса седишта председника комисије: Филолошки факултет Универзитета у 

Београду, Студентски трг 3, 11 000 Београд, Србија. 

VII. Списак чланова комисије: прилог 1. 

VIII. Интернет страница комисије: у изради 

IX. Статут комисије: прилог 2. 

X. Извештај о раду комисије за период од 1. 1. 2013. до 31. 12. 2017. (односно 

30.6.2018 године): 

Комисија за наставу словенских језика и књижевности акредитована је на 

првом проширеном заседању МКС-а одржаном у Београду током августа 2014. 

године. Њен циљ је да у духу славистичке традиције оживи и развије идеје о 

настави словенских језика и књижевности као научним пољима славистичког 

истраживања и да унапређује међународну научну и културну сарадњу у 

области словенских језика, књижевности и култура у наставном контексту. 



Питања изучавања и наставе словенских језика и књижевности обухватају 

теоријске, методолошке, методичке, лингвистичке, књижевне и културолошке 

теме које се проучавају у контексту универзитетске наставе словенских језика и 

књижевности. Зато је 2014. у оквиру 18. конгреса Савеза Славистичких 

друштава Србије, одржаног у Београду 29, 30. и 31. августа 2014, организован 

сусрет водећих језичких и књижевних стручњака и еминентних универзитетских 

наставника методике који су се, у две секције, током два и три дана рада, бавили 

проблемима савременог изучавања српског јеика и књижевности и словенских 

језика као матерњих, инословенских и страних. На овом научном скупу 

учествовало је преко 50 слависта, а Зборник радова са скупа објављен је 2016. 

године (у прилогу).   

Делујући у оквиру МКС-а на развијању славистичких истраживања 

наставе словенских језика и књижевности у међународном контексту, Комисија 

је у периоду од 2016. до 2017. године организовала научну конференцију 

Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе 

словенских језика, књижевности и култура. Конференција је одржана 23. и 

24. јуна 2017. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Ради 

размене искустава чланова Комисије и унапређивања научноистраживачког рада 

у домену славистичке лингвистике, књижевности и културе у словенским као и 

у несловенским земљама, Комисија је материјале конференције објавила у 

Зборнику резимеа (Београд, Филолошки факултет, 2017, стр. 146; у прилогу) и 

припремила и објавила тематски зборник реферата Актуелни теоријско-

методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, 

књижевности и култура (Београд, Филолошки факултет, 2018, стр.306; у 

прилогу). 

На Конференцији је било присутно 25 учесника са рефератима, чланова 

Комисије и научних радника са универзитета у Србији, Словенији, Русији, Босни 

и Херцеговини, Пољској и Француској, као и 15 учесника без реферата, 

студената основних, мастер и докторских студија, чије учешће је допринело 

успешном раду и организацији конференције. 

Високо ценећи научни и културолошки значај србистике и славистике, 

Комисија за наставу словенских језика и књижевности има задатак да дугорочно 

и плански подстиче научноистраживачку и наставну делатност у овим 

областима. Схватајући њихову улогу у очувању и развоју научног и 

интеркултурног дијалога, подршком коју пружа, Комисија за наставу словенских 

језика и књижевности омогућила је да се на овој конференцији опишу, 

систематизују и проуче актуелни теоријско-методолошки проблеми словенских 

језика, књижевности и култура у наставном контексту. Решавањем тих питања, 

конференција је пружила нови импулс теоријском и практичном унапређивању 

методике, лингводидактике и лингвокултурологије. 

Интердисциплинарна славистичка истраживања словенских језика и 

култура,  која су започета на овој конференцији, омогућила су да се 

идентификују и интерпретирају њихови развојни и синхронијски елементи и 

допринос унутар европског, националног и културног наслеђа. Разумевање 

наставе као приоритетне области научног рада, посебно њене дисперзивности и 

сложености, која се у савременом свету доводи у везу и са различитим 

образовним политикама, обезбедило је да се на овој међународној конференцији 

разложно нађе значајан број тема, унапреди научноистраживачки рад и развију 

компетенције у овој области. Конференција је оснажила интересовање и 

мотивацију истраживача за рад и размену академског искуства, као и хвале 



вредан напор студената да се прихвате посла у припреми конференције. Она је, 

кроз појединачни допринос свих учесника, помогла напредак/прираштај, 

укупног, општег фонда знања и указала на могуће правце даљег изучавања у 

пољу науке о настави и славистичке науке у систему високошколске наставе.  

Током конференције одржано је заседање Комисије за наставу словенских 

језика и књижевности, на коме су размотрена следећа питања: Статут Комисије, 

израда сајта и активности Комисије у наредном периоду. Предложени Статут 

Комисије усвојен је једногласно. На препоруку председника Комисије и 

подршку свих чланова Комисије прихваћен је предлог да се у Комисију приме 

нови чланови, учесници конференције са рефератом, који су до тада деловали 

као сарадници.  

XI. Програм активности комисије на период од 5 година 2018–2023 

Одржавање округлог стола  на 16. Међународном конгресу слависта 

Комисије за наставу словенских језика и књижевности Међународног комитета 

слависта  (21. августа 2018). На Округлом столу поднето је 8 реферата: 

Бајић Љиљана (Србија): Српски лекторати и центри на универзитетима у 

свету (стање и перспективе) 

Иванова Ценка (Бугарска): Између традиционалне и модерне концепције 

славистичког образовања на универзитетима: изазови, реализација и 

перспективе 

Лесна Галина (Русија): Преподавание славянских языков как языков профессии в 

России: предварительные итоги и перспективы 

Пјењонжек Марек (Пољска): Nauczanie języków ojczystych w Europie Środkowej - 

projekt transnarodowych wspólnot interpretacyjnych (Настава матерњих језика у 

Средњој Европи – пројекат транснационалних интерпретативних заједница) 

Берницка Наталија (Француска): Славянские языки в университетах Франции 

Пандуревић Јеленка (Босна и Херцеговина): Нематеријално културно насљеђе 

као садржај универзитетске наставе 

Опачић Зорана (Србија): Књижевност за децу и младе на славистичким 

катедрама 

Гинић Јелена (Србија): Современное положение русского языка в высших 

учебных заведениях Сербии 

Раду Округлог стола присуствовала су 34 учесника. 

После сваког од уводничара, учесници Округлог стола имали су прилику 

да се укључе у разговор о темама које су излагане. 

Годишњи научни и радне састанци Комисије планирани су за јуни 2019, 

2020, 2021, 2022. и 2023. године. Они ће бити 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  

Прва конференција Комисије за наставу МКС-а биће одржана почетком 

јуна 2019. године на Филолошком факултету Универзитета Св. Ћирило и 

Методија у Великом Трнову у Бугарској. 



У наредном периоду Комисија ће припремити и штампати тематске 

зборнике о положају словенских језика, књижевности и култура на 

универзитетима у свету. Предвиђа се да први зборник буде објављен током 2019. 

године.   

На заседању Комисије на 16. Међународном конгресу слависта 2018.  

договорено је да се припреми материјал који ће бити постављен на сајт Комисије 

(сажете биографије, библиографија до пет најважнијих монографија из области 

наставе, фотографије чланова Комисије). 

Комисија планира заседање и рад током 17. међународног конгреса 

слависта 2023. године са програмским областима:  

 Историјски аспекти проучавања словенских језика, књижевности и култура 

 Методолошки проблеми и перспективе високошколске наставе словенских 

језика, књижевности и кутура  

 Правци развоја савремених истраживања и наставе словенских језика, 

књижевности и култура 

XII. Записник о избору председника комисије на период од 5 година (2018–2023):  

На заседању 23. августа 2018. године  Комисија је донела одлуку да за 

председника у наредном петогодишњем периоду буде изабрана проф. др 

Љиљана Бајић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за 

српску књижевност и језик са јужнословенским књижевностима. За заменика 

председника изабрана је доц. др Наташа Станковић Шошо, Филолошки факултет 

Универзитета у Београду, Катедра за српску књижевност и језик са 

јужнословенским књижевностима. За научног секретара изабрана је доц. др 

Јелена Гинић, Катедра за славистику, Филолошки факултет Универзитета у 

Београду. 

 

 

 

    


