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60. СКУП СЛАВИСТА СРБИЈЕ 
 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

(1) 60. скуп слависта Србије биће одржан 13−14. јануара 2022. године у 

онлајн формату. Скуп ће имати карактер националног симпозијума са међународним 

учешћем. Тема научног симпозијума гласи: „Словенство и савремени свет: човек, 

језик, култура”.  

На скуповима слависта обично су заступљени радови посвећени синхронијским и 

дијахронијским истраживањима словенских језика, славистичка књижевна и 

културолошка истраживања. Јубиларни 60. скуп слависта посебно поздравља 

пријављивање тема из историје славистике, лингвокултурологије, испитивања језичке 

слике света. Лингвистичко дело недавно преминулог академика Предрага Пипера, 

слависте широког профила, који је велики утицај извршио на многе генерације српских 

и страних лингвиста, сматрамо такође непресушним извором стваралачке инспирације.  

Пријаве реферата за 60. скуп слависта Србије треба доставити најкасније до 20. 

децембра 2021. године Управи Славистичког друштва Србије на следећу адресу: 

<skupslavista@gmail.com>. За пријаву на скуп треба попунити пријавни образац 

приложен уз текст позива. Радни језици конференције су сви словенски језици и 

енглески. Уочи скупа објавићемо електронски зборник сажетака реферата. 

С обзиром на чињеницу да се скуп одржава онлајн, котизација за учешће неће се 

наплаћивати. Заинтересоване љубазно молимо да чланарину у износу од 500,00 динара  

уплате на рачун Славистичког друштва Србије бр.: 205-0000000042652-75, 

Комерцијална банка АД, Београд.  

 

(2) Јубиларни скуп слависта доживели смо и као добар повод за 

организовање округлог стола „Руски језик у Србији данас”, који ће бити одржан у 

Руском дому 14. јануара у 15 часова. Сви заинтересовани моћи ће да прате рад 

округлог стола онлајн преко платформе зум.  

  
 

(3) Семинар за стручно усавршавање наставника руског језика 
„Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи 

семинар за професоре и наставнике руског језика”(популарна Зимска школа) биће 
реализован по акредитованом програму 14−15. јануара 2022. у онлајн формату.  
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