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ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА 

КОМИСИЈЕ ЗА НАСТАВУ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ МКС-а 

(за период од 2016. до 2017. године) 

 

Комисија за наставу словенских језика и књижевности је научна организација 

која окупља водеће истраживаче у области наставе словенских језика, књижевности и 

култура. 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) и припремила за објављивање тематски зборник реферата, који ће бити 

штампан до априла 2018. године. 

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 успешној 

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, 
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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.  

Записник са пленарних и секцијских заседања Међународне научне 

конференције Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе 

словенских језика, књижевности и култура Комисије за наставу словенских језика и 

књижевности Међународног комитета слависта даје се у прилогу овог извештаја.  

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.  

Статут Комисије за наставу словенских језика и књижевности и списак нових 

чланова Комисије дају се у прилогу овог извештаја.  
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На заседању Комисије 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). Усвојен је и план 

активности Комисије у предстојећем периоду. Он обухвата: годишње састанке 

Комисије, који ће се традиционално одржавати на Филолошком факултетуту у 

Београду, и радне састанке у некој од земаља чланова Комисије; округли сто Комисије 

на 16. Међународном конгресу слависта у Београду, чија је тема Положај словенских 

језика, књижевности и култура на универзитетима у свету; заседање Комисије на 

16. Међународном конгресу слависта од 20. до 27. августа 2018. године у Београду.  

Чланови Комисије сагласили су се да се уведе котизација за конференције 

Комисије у износу 30 EURa за чланове Комисије и 50 EURа за остале учеснике 

конференције и да се од тих средстава покрију трошкови штампања материјала 

(зборника) конференција Комисије.  

 

 

У Београду, 23.12.2017. год.                                                   Председник Комисије 

Професор др Љиљана Бајић 


