
План активности Комисије  

за период од 2018. до 2023. године  

 

У наредном петогодишњем периоду до 17. међународног конгреса 

слависта 2023. године Комисија предвиђа следеће активности: 

 

1. Годишње научне и радне састанке током јуна 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 савремениом 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 

2. Заседање и рад Комисије 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, књижевнпсти и култура 



3. Планира се да Комисија за наставу словенских језика и књижевности 

МКС-а организује међународне конференције у Великом Трнову, 

Бугарска и у Охриду, Северна Македонија.  

 Међународна научна конференција Актуелни теоријско-

методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, 

књижевности и култура II требало би да буде одржана 27. и 28. 

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

Методије” у Великом Трнову, Бугарска. Конференција ће бити 

посвећена темама: Славистика унутар европског националног и 

културног наслеђа, 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 научна конференција Актуелни теоријско-

методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, 

књижевности и култура III планира се да буде одржана на 

Филолошком факултету „Блаже Конески” при универзитету „Св. 

Кирил и Методиј”, Скопље. Конференција треба да се одржи 4. и 

5. септембра 2020. године у Охриду. Радне теме конференције су: 

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.  



4. Планира се штампање тематског зборника Комисије о положају 

словенских језика, књижевности и култура на универзитетима у свету. 

Предвиђа се да зборник буде штампан током 2019. или почетком 2020. 

године. 

5. Планира се припремање и штампање књиге резимеа и зборника радова 

међународних научних конференција на универзитетима у Великом 

Трнову и Скопљу.  

 


