
 
 
 
Поштована колегинице, 
Поштовани колега, 
 
Позивамо Вас на научну конференцију Србистика данас, коју организује Студијски 

програм српског језика и књижевности Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. 
Конференција ће бити одржана 30. марта 2018. године. 

 
Пленарна предавања одржаће проф. др Мило Ломпар (Универзитет у Београду, 

Филолошки факултет) и проф. др Ранко Поповић (Универзитет у Бањој Луци, Филолошки 
факултет). 

 
Тема конференције обухваћена је насловом Српска филологија и национално 

страдање и подразумијева научни допринос из области проучавања српског језика, 
књижевности и културе. Национално страдање српског народа као историјска чињеница 
представља континуирано присутну и трајно актуелну категорију. Страдање је велика тема 
српске књижевности и умјетности као и једно од кључних обиљежја националне културе. 
Духовне, религијске, али и карактерне особине српског народа формиране су у вијековима 
националног страдања. Историјско и колективно памћење чини у великој мјери свијест о том 
страдању. У вези с овом темом ништа мање занимљиви нису ни феномени заборављања, 
потискивања и самопорицања, карактеристични за наш национални менталитет. Језички 
аспекти поменутих дјела, специфична текстуалност колективног памћења и (ко)меморисања 
страдања и страдалника, али ништа мање ни јавни и политички дискурс којим се овој теми 
скоро свакодневно поклања пажња, само су неки од разлога због којих желимо окупити 
еминентне филологе, како бисмо сагледали и анализирали у којој мјери и на који начин 
књижевни, културни и језички израз у прошлим епохама, али и у садашњем времену, 
представљају израз националног страдања. 

 
Након одржавања научне конференције Србистика данас, а у оквиру исте 

календарске године, биће објављен и Зборник радова, уређен и рецензиран према највишим 
стандардима. 

 
Све заинтересоване за учешће у раду ове конференције позивамо да попуне формулар 

који се налази на сљедећој страници. Пријаве пошаљите на имејл адресу 
srbistika@flf.unibl.org, најкасније до 1. фебруара 2018. године. 

 
С поштовањем, 

 
Организациони одбор 

Научног скупа Србистика данас 
 
 
 
 
 
 



Молимо Вас да попуните сљедеће: 
 
Име, средњи иницијал, презиме: 
 
Научно-наставно звање: 
 
Афилијација (универзитет, факултет и одсјек/катедра/студијски програм): 
 
Поштанска адреса: 
 
Имејл-адреса: 
 
Број мобилног телефона (остаје познат само особама за контакт): 
 
Тема излагања: 
 
Резиме излагања (200 до 250 ријечи): 
 
Да ли је неопходна опрема за презентацију: 
 
Важне напомене – излагања и радови за Зборник: 
 
Трајање излагања: 15 минута. 
 
Рок за достављање рада: 1. септембра 2018. године. 
 
Упутства за ауторе научних радова: иста су као и у часопису Филолог (ЛИНК). 
 
Након рецензирања, Зборник ће бити публикован до 1. децембра 2018. године. Наслов 
Зборника: Србистика данас, књига III, едиција Универзитет у Бањој Луци – Научни скупови 
Филолошког факултета. 
 
Котизација износи 100 КМ, а подразумијева конференцијски материјал, трошкове 
штампања Зборника и кетеринг. Котизација не подразумијева трошкове смјештаја, превоза и 
исхране. 
 
Чланови Научног одбора: Александар Петров (Питсбург, САД – Београд, Србија), Иван 
Чарота (Минск, Бјелорусија), Богуслав Зјелињски (Познањ, Пољска), Сања Бошковић 
Данојлић (Поатје, Француска), Запрјан Козлуџов (Пловдив, Бугарска), Радмило Маројевић 
(Београд, Србија), Ала Татаренко (Лавов, Украјина), Саша Шмуља (Бања Лука, БиХ), Павел 
Крејчи (Брно, Чешка), Александар Павловић (Београд, Србија). 
 
Особе за контакт у Бањој Луци: 
Саша Шмуља (+387 65 697 925, sasa.smulja@flf.unibl.org) 
Андреја Марић (+387 66 206 626, andreja.maric@flf.unibl.org) 


