
Поштоване колегинице и колеге, 

Било би нам велико задовољство да 26, 27. и 28. октобра 2018. године учествујете 

на Међународном научном скупу  

СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ  IV 

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

СРПСКИ КАО ЗАВИЧАЈНИ ЈЕЗИК 

СРПСКИ КАО ЈЕЗИК ОКРУЖЕЊА 

Тематске области овогодишњег скупа су: 

I Лингвистички аспекти српског као другог језика 

 Граматика: фонетика са фонологијом, морфологија са грађењем речи, синтакса 

 Лексика: избор лексике, интернационализми, фразеологизми, 

социокултуролошки аспект лексике  

 Правопис 

II Методички аспекти српског као другог језика  

 Заједнички европски референтни оквир у настави српског као другог језика  

 Језичке вештине и нивои знања језика у односу на потребе и циљеве учења 

 Савремене методе и приступи у учењу језика; усклађивање наставних програма 

са нивоима знања и са потребама учења; организација наставе, дидактичка 

средства у настави 

III Кулуролошки аспекти наставе српског као другог језика 

 Књижевност у настави другог језика 

 Култура и интеркултурни аспекти наставе и учења српског као другог језика 

IV Социолингвистички аспекти наставе српског као другог језика  

 Језичка политика у земљи и иностранству  

 Терминолошко одређење предмета  

 Лекторати и школе: кадровска питања, извођење наставе у иностранству 

 Српски као нематерњи језик држављана Републике Србије  

 Српски као језик окружења и образовања – интеграција деце избеглица у 

школски систем Републике Србије 

 

Молимо Вас да нам своју пријаву (име и презиме, назив институције у којој радите, 

адресу електронске поште и контакт телефон) заједно са резимеом реферата (до 300 речи) 

пошаљете најкасније до 1. септембра 2018. године на обе адресе електронске поште: 

krajisnikv@gmail.com и nikica.strizak@fil.bg.ac.rs  

Програм скупа ће Вам бити благовремено достављен на адресу коју нам пошаљете у 

својој пријави. Радови изложени на конференцији биће објављени у зборнику. 

 

               Управник                                     Председник Савета                                  Декан 

  Центра за српски као страни          Центра за српски као страни            Филолошког факултета             
 Проф. др Весна Крајишник         Проф. др Предраг Пипер       Проф. др Љиљана Марковић 
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