УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ИЗВЕШТАЈ
О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ ФАКУЛТЕТА
У 2012. ГОДИНИ

Крагујевац, јануар 2013. године

1.
ОПШТИ ОСВРТ НА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ ФАКУЛТЕТА
Активности у оквиру научноистраживачког рада Филолошко-уметничког
факултета из године у годину се реално унапређују. На основу њихове анализе,
евидентно је и у 2012. години учињен напор свих запослених да се даље развију
поједини сектори научноистраживачког рада:
- унапређење научноистраживачког рада доктораната,
- формирање научног подмлатка,
- индивидуално афирмисање наставника и сарадника кроз публиковање
монографија и научних радова у националним и међународним часописима
- учешће на научним конференцијама,
- издавачка делатност,
- афирмисање пројеката основних истраживања,
- учешће у (интер)националним пројектима и Темпус пројектима,
- одржавање серија јавних научних предавања и пропуларизације науке.
Поједини аспекти научноистраживачког рада су одржали свој ниво:
- Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметниост,
- Научни скуп младих филолога Србије,
- представљање пројеката и научноистраживачког рада на сајту факултета,
Поједини су обновљени:
- одржавање семинара за усавршавање наставника средњих школа и
гимназија
а поједини иновативни:
- оснивање Издавачко-информатичког центра ФИЛУМ-а.
Све интензивнија је међуфакултетска сарадња и сарадња са Министарством
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (посебно на плану
реализације пројеката основних истраживања).

2.
ИНДИВИДУАЛНЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
У ОКВИРУ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
У области публиковања научних монографија и научних радова у референтним
научним часописима, зборницима са научних скупова и тематским зборницима,
учешћа на научним скуповима (у земљи и иностранству, националним и
међународним) и рада у оквиру научних пројеката, као најбитинијим сегментом
научноистраживачког унапређења и афирмације наставног и сарадничког кадра на
ФИЛУМ-у, стање је, пре свега захваљујући реализацији пројеката основних
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истраживања, нашем традиционалном научном скупу Српски језик, књижевност,
уметност, часопису Наслеђе и часопису Липар, за преко 20% помашило 2011 годину.
У току 2012. године, наши наставници и сарадници објавили су 6 монографија,
приредили 6 тематских зборника међународног и 2 националног значаја, објавили 116
радова у часописима од међународног и националног значаја, 134 научна рада у
међународним и 18 радова у националним зборницима са научних конференција или
тематским зборницима, учествовали у раду 197 међународних и 36 националних
научних скупова и публиковали 3 научне критике.
Табеларно представљени, према извештају о научноистраживачком раду које су
поднели шефови катедара и одсека, ови резултати изгледају по катедрама/одсецима и
збирно 1 овако (ради поређења и прегледности, болдовани су резултати у 2012, а
неболдовани у 2011. години):

КАТЕДРА
Монографија
(међународна /
национална)
Часопис
(међународни /
национални)
Зборник
(тематски /
са скупа,
међународни)
Зборник
(тематски /
са скупа,
национални)
Скупови
(учешће,
међународни)
Скупови
(учешће,
национални)
Прикази / Критике

УКУПНО
Катедра

Српска
књижевност

Англистика

Хипснистика

Романистика

Геманистика

ОСТАЛИ
ОДСЕЦИ
ДХ поље

УКУПНО

3/2

3/2

1/0

0/1

1/1

0/0

4/0

12/6

8/15

11/21

25/34

16/15

11/10

2/17

5/4

67/116

12/19

24/37

18/28

13/19

10/12

4/11

10/8

92/134

5/6

16/2

13/3

2/4

1/1

1/0

2/3

40/18

31/37

24/23

57/65

21/29

19/16

5/7

12/22

169/197

2/14

32/7

6/4

3/3

2/4

1/3

2/1

48/36

0/1

2/2

1/0

/

/

1/0

/
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113/93

121/134

55/71

44/44

14/39

35/38

415/513

Српски
језик

61/94

3.
АКТИВНОСТИ ФАКУЛТЕТА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА

У прилогу 1 („NIR 2012-filologija“) овог извештаја су научноистраживачки резултати у 2012. години
које су доставили шефови катедара Одсека за филологију. У прилогу 2 („NIR 2012-muzika, primenjena
DH“) овог извештаја су научноистраживачки резултати у 2012. години који су доставили шеф Одсека за
музичку и Шеф Одсека за примењену уметност.
1
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На Филолошко-уметничком факултету се у циклусном периоду 2011-2014.
година наставља реализација два пројекта основних истраживања Министарства за
просвету, науку и технолошки развој Републике Србије:
1. 178018 – Дрштвене кризе и савремена српска књижевност и култура:
национални, регионални, европски, глобални оквир (руководилац: проф. др
Драган Бошковић) – 16 истраживача, 13 са ФИЛУМ-а.
2. 178014 – Динамика структура савременог српског језика (руководилац:
проф. др Милош Ковачевић) – 35 истраживача, 18 са ФИЛУМа.
На ове пројекте је током 2012. године примњено пет доктораната-стипендиста
(са ФИЛУМ-а и других факултета), а за потребе научноистраживачког рада
истраживача у оквиру ових пројеката, 2012. године је преко материјалних средстава
за набавку опреме које за пројекте издваја Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије набављено 28 лаптопва, нешто књига за
библиотеку и незнатно канцеларијског материјала).
Још пет сарадника и наставника са ФИЛУМ-а укључени су на следеће пројекте
основних истраживања који се реализују на другим научноистраживачким
организацијама:
1. доц. др Владимир Поломац: 178001 - Историја српског језика (Филозофски
факултет у Новом Саду, руководилац: проф. др Јасмина Грковић Мејџор)
2. проф. др Никола Рамић: 178009 - Лингвистичка истраживања савременог
српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и
народног језика САНУ (Институт за српски језик САНУ, руководилац: проф. др
Стана Ристић)
3. проф. др Радивоје Младеновић: 178020 - Дијалетколошка истраживања
српског језичког простора (Институт за српски језик САНУ, руководилац:
проф. др Слободан Реметић)
4. Ана Живковић: 178025 - Поетика српског реализма (Филолошки факултет у
Београду, руководилац: проф. др Душан Иванић)
5. проф. др Славица Гароња Радованац: 178029 - Књиженство: Теорија и
историја женске књижевности на српском језику до 1915. године (Филозофски
факултет у Новом Саду, руководилац: проф. др Биљана Дојчиновић)
На Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу настављена је реализација
три међународна пројекта у које је, од 2011. године, укључено двадесетак наших
наставника и сарадника:
1. English profile
2. Tempus: Reforming Foreign Language Studies in Serbia (ReFLeSS) у склопу
Националиних заједничких пројеката из области реформе курикулума
(Project number: 511366-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR)
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3.

Introducing interdisciplinarity in music studies in the Western Balkans in line
with Europian perspective (517098-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR)

Подвлачимо и да су још четири наставника са ФИЛУМ-а укључена на следеће
међународне пројекте:
1. проф. др Милош Ковачевић (руководилац пројекта); Драган Бошковић
(истраживач): Значај српског језика и књижевности за очување идентитета
Републике Српске (Филозофски факултет у Источном Сарајеву).
2. доц. др Ивана Вучина Симовић: Projet de recherche pour le développment de
l’édition électronique des documents judéo-espagnols (Истраживачки пројекат за
развој електронског уређивања јеврејско-шпанских докумената), EA 3656
AMERIBER-GRIAL Université Michael de Montagne, Bordeaux 3, Бордо
(Француска), 2011-2014.
3. проф. др Тијана Ашић: GDR-2521 Sémantique et Modélisation (Универзитет
Париз 4).
4. проф. др Божинка Петронијевић (један од руководилаца пројекта); Марина
Петровић-Јилих, Александар Ђокановић (истраживачи): Dialog. DeutschSerbische Beiträge zur Literatur, Sprache und Didaktik, DSK-PH-12/13
(Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Немачка / Филозофски факултет, Нови
Сад, Србија / Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, Србија, 1.12.201130.06.2013).
Проф. др Радивоје Младеновић и доц. др Владимир Поломац руководиоци су
пројекта Топономастичка истраживања Крагујевца и околине при Центру за научна
истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу (Одсек за друштвено-хуманистичке
науке и уметност) који се реализује у периоду од 01.5.2012. до 30. 04. 2013. године. На
пројекту је укључено још двоје сарадника у настави (Бојана Вељовић, Тања
Танасковић) са Катедре за српски језик.
Све наведене чињенице потврђују да се на ФИЛУМ-у знатно унапредио рад у
оквиру научноистраживачких пројеката, повећао број наставника и сарадника
укључених у (интернационалне и националне) пројекте, чиме је истовремено
омогућено побољшање квалитета научноистраживачком рада на факултету и
обезбеђење квалитетног научног кадра за будући развој ФИЛУМ-а.

4.
АКТИВНОСТИ ФАКУЛТЕТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И ПРОФЕСОРА ОСНОВНИХ И
СРЕДЊИХ ШКОЛА
Активности у оквиру покретања пројекта семинара стручног усавршавања
наставника и професора језика и књижевности основних и средњих школа
реализоване су одржавањем првог семинара насловљеног Савремене лингвистичке и
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књижевнотеоријске методе у настави српског језика и књижевности (29. април - 1.
мај 2011.) на Филолошко-уметничком факултету. На семинару је учествовало преко
осамдесет наставника и професора гимназија, основних и средњих школа.
Протекле, 2012. године, успешно је конкурисано код Завода за унапређивање
образовања и васпитања Републике Србије за одржавање Другог семинара стручног
усавршавања наставника и професора српског језика и књижевности основних и
средњих школа на Филолошко-уметничком факултету. Пројекат је одобрен и биће
реализован 19-21. 04. 2013. године.
Истичемо и да је 2012. године одлуком Завода за унапређивање образовања и
васпитања наш научни скуп Српски језик, књижевност, уметност акредитован као
облик сталног стручног усавршавања (конгрес) за наставнике основних и средњих
школа.

5.
АКТИВНОСТИ ФАКУЛТЕТА У ОКВИРУ
ПРОМОВИСАЊА НАУКЕ И НАСТАВЕ
У сарадњи са Филолошко-уметничким факултетом, организован је у Народној
библиотеци Вук Караџић у Крагујевцу округли сто Пекић 1930-1992. (25. 10. 2012), на
којем су учествовале две колегинице са ФИЛУМ-а.
Шесторо наставника са ФИЛУМ-а били су гостујући професори на
факултетима, универзитетима и културним центрима у иностранству:
1. проф. Милош Ковачевић: Филолошки факултет (Бања Лука, Република
Српска); Културно удружење „Просвјета“ (Беч, Аустрија);
2. проф. др Анђелка Пејовић: Одсек за хиспанистику Западног универзитета у
Темишвару (Румунија, март 2012); Катедра за шпански језик и књижевност
Филозофског факултета Универзитета у Љубљани (Словенија, 11. децембар
2012);
3. проф. др Тијана Ашић, Универзитет у Женеви (Швајцарска, 26.02.2012);
Универзитет Париз 4 Нова Соброна (Француска, 15.06 2012 // 5.10.2012);
4. доц. др Владимир Поломац: Пловдивски универзитет «Пајсије Хиландарски»
(Пловдив, Бугарска, 27. V – 03. VI 2012);
5. доц. др Ђозеп Ескера Нонел: Одсеку за хиспанистику Западног универзитета
у Темишвару (Румунија, мај 2012. године);
6. проф. др Ана Јовановић: Одсеку за хиспанистику Западног универзитета у
Темишвару (Румунија, март 2012. године)
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У духу популаризације науке, на сајту ФИЛУМ-а константно се новим
информацијама ажурира сајт пројекта 178018 (српска и енглеска верзија), где се налазе
опис пројекта, списак истраживача и њихове биографије, као и све актуелности везане
за пројекат (http://www.filum.kg.ac.rs/178018/Projekat.html). Делови сајта нашег
факултета, који се односе на мађународни научни скуп Српски језик, књижевност,
уметност и часопси Наслеђе, ажурирани су и допуњени неопходним информацијама.
Свим наведеним активностима се широј научној и академској јавности
наставно-научно, информативно и популарно представљају научни разултати рада
наставника нашег факултета, као и самога факултета.

6.
АКТИВНОСТИ ФАКУЛТЕТА У ОКВИРУ ОРГАНИЗОВАЊА И
ОДРЖАВАЊА НАУЧНИХ СКУПОВА / ЧЛАНСТВО У
СТРУКОВНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА
Током 2011. године, као посебно значајни део научноистраживачког рада,
одржана су на Филолошко-уметничком факултету четири научна скупа:
1. Традиционални, Седми међународни научни скуп Српски језик,
књижевност, уметност (октобар 26-27. октобар 2011). Скуп је имао три
тематске целине: лингвистичку – Традиција и иновације у савременом српском
језику, књижевноантрополошку – Немогуће: завет човека и књижевности,
музичко-теоријску - Музика и неизрециво и уметничко-историјску - Историја
уметности у 21. веку – методолошка искушења / „Земаљски анђео и небески
човек“: Св. Јован Претеча – извори, култ и представе у ликовној уметности.
На скупу је, са рефератима, учествовало 164 учесника, од којих 22 из
иностранства (Украјина, Италија, Велика Британија, Бугарска, Португал,
Аустрије, Украјине, Румуније, БиХ, Македоније и Црне Горе).
2. Четврти научни скуп младих филолога Србије, насловљен Савремена
проучавања језика и књижевности (17. март 2012.) На два дела супа,
лингвистичком и књижевнотеоријском, са рефератима је учествовало 183
учесника из свих академских центара наше земље, као и њих 16 из
иностранства (Бугарска, Италија, Украјина, Немачка, Црна Гора, БИХ).
3. Међународни научни скуп хиспаниста Estudios hispánicos: tradición, retos,
innovaciones (Студије хиспанистике – традиција, изазови, иновације) 28-29.
септембра 2012. године у организацији Катедре за хиспанистику. На скупу је
учествовало преко четрдесет учесника из земље и иностарнства (Словенија,
Мађарска, Румунија, Бугарска, Шпанија). Организацију скупа је материјално
помогла Амбасада Краљевине Шпаније.
4. Међународни научни округли сто ЕГЗИЛ(АНТИ): књижевност, култура,
друштво (у оквиру Седмог међународног научног скупа Српски језик,
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књижевност, уметност), као резултат рада истраживача на пројекту 178018,
имао је двадесет учесника (Врњачка Бања, 28-29. X 2012).
Филолошко-уметнички факултет је био саорганизатор међународне научне
конференције Књижевни историчар Јован Деретић (Филолошки факултет, Београд,
24. 12. 2012), на којем је учествовало четворо наставника и сарадника са нашег
факултета.
Поред уобичајног чланства у организацији научних скупова који се одржавају
на ФИЛУМ-у, наши наставници су били чланови организационих одбора следећих
међународних скупова одржаних у земљи и иностранству:
1. проф. др Драган Бошковић (члан прогрмско-организационог одбора): Наука
и традиција Филозофски факултет у Источном Сарајеву (Источно Сарајево,
БИХ, 19-20. 05. 2011).
2. проф. др Милош Ковачевић (председник програмско-организационог
одбора): Наука и традиција, Филозофски факултет у Источном Сарајеву
(Источно Сарајево, БИХ, 19-20. 05. 2012)
3. проф. др Милош Ковачевић (члан програмско-организационог одбора):
Ћоровићеви сусрети (СКПД Гацко и Билећа; Република Српска)
4. проф. др Радмила Настић (председник програмског одбора): Језик
књижевност и митологија (ФСЈ, Алфа, Београд, 25-26 мај 2012)
5. проф. др Радмила Настић (члан организационог одбора-модератор): Тешић за
21. век (Учитељски факултет Ужице, Народно позориште Ужице, 10.10.2012).
Наставници и сарадници Одсека за филологију и са ДХ-поља Одсека за
музичку уметност Филолошко-уметничког факултета чланови су многих струковних
асоцијација, научних и уметничких удружења, као и комисија у земљи и
иностранству: Милош Ковачевић (Удружење књижевника Србије; Удружење
књижевника Републике Српске; Друштво за неговање и проучавање српског језика,
Друштво наставника СрБије, Друштво наставника Републике Српске; Матица сртпска
Нови Сад; Матица српска Црна Гора; Матица српка Република српска; СКЗ); Радивоје
Младеновић (Међуодељењски Одбор за проучавање Косова и Метохије Српске
академије наука и уметности; Међуакадемијски одбор за дијалектолошке атласе
Српске академије наука и уметности; оперативни тим Комисије за израду Српског
дијалекатског атласа (Међуакадемијски одбор за дијалектолошке атласе Српске
академије наука и уметности); Матица српска); Владимир Поломац (ICOS: The
International Council of Onomastic Sciences; SLE: The Societas Linguistica Europaea);
Софија Калезић Ђуричковић (Друштво младих научника, ЦАНУ, Подгорица;
Комисија за публиковање читанки за основно и средње образовање, Завод за
уджбенике и наставна средства, Подгорица); Славица Гароња Радованац (COST
ACTION ISO901 Women Writers in History: Workshop International Female Networks);
Томислав Павловић (Robert Graves Society, 50 Ham Green, Pill Bristol, BS20 0HB,
United Kingdom); Александар Радовановић (ESSE: The European Society for the Study of
English; IASIL: The International Association for the Study of Irish Literatures); Мирјана
Мишковић Луковић (Linguistics Association of Great Britain (LAGB), Велика Британија;
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International Pragmatics Association (IPrA), Белгија; European Society for the Study of
English, Република Србија; Друштво за примењену лингвистику Србије, Република
Србија; Удружење научних и стручних преводилаца Србије, Република Србија);
Александар Б. Недељковић (Удружење англиста Србије (UAS); European Society for
the Study of English (ESSE); Удружење књижевних преводилаца Србије); Ана
Јовановић (Педагошко друштво Србије; The Ameriocan Association of Teachers of
Spanish and Portuguese; Modern Language Association); Божинка Петронијевић
(Südosteuropäischer Germanistenverband (SOEGV) – Udruženje germanista jugoistočne
Evrope); Ивана Вучина Симовић (The American Association of Teachers of Spanish and
Portuguese – AATSP); Никола Поповић (Удружење књижевних преводилаца Србије;
Удружење наставника италијанског језика Србије; Друштво за стране језике и
књижевности Србије); Марија Ћирић (Удружење композитора и музичких писаца
Србије; Удружење новинара Србије; Асоцијација NECS – European Network for Film
and Media Studies); Александар Раденковић (Удружење музичких педагога Србије);
Кристина Парезановић (Књижевна заједница Ваљева; Удружење музичких и
балетских педагога Србије; СОКОЈ; Монтесори друштво Србије); Јелена Беочанин
Мијановић (Удружење музичких и балетских педагога Србије); Невена Вујошевић
(Удружење композитора Србије).

7.
АКТИВНОСТИ ФАКУЛТЕТА У ОКВИРУ УСАВРШАВАЊА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ ПОДМЛАТКА
У току 2012. године, факултет је, укључивањем у пројекте, посебну пажњу
посветио афирмацији, побољшању и усавршавању научног подмлатка. Паралелно
бризи око пријава теза преосталих доктораната, факултет је настојао на њиховом
научноистраживачком усавршавању подстицањем публиковања научних радова, и
учешћа у научним скуповима.
Сви докторанди, асистенти и сарадници показали су све значајнији интерес за
учествовање у конференцијама и публиковање научних радова, а 17 њих, укључено у
научноистраживачке пројекте, као и шесторо стипендиста-доктораната ангажованих
на пројектима 178014 и 178018, показало је значајне резултате.
У току 2012. године, наш асистент и докторант Мирјана Секулић одбранила је
на Филолошко-уметничком факултету докторску дисертацију Слика Шпаније у
путописима и новинским чланцима Милоша Црњанског, а четрнаесторо
доктораната је пријавило докторске дисертације.2
Троје наших младих колега је обавила стручна усавршавања, и то:
1. Милан Милановић: Е-teacher стипендија, Универзитет у Мериленду – он-лајн
обука „English as a Foreign language Assessment“ (јануар-март, 2012);

У прилогу „2012-ДОКТОРАНТИ“ налази се списак доктораната и њихових пријављених докторских
дисертација.
2
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2. Јована Павићевић: истраживачки рад – као добитник стипендије John
McGrath Scholarship for Theatre Studies похађала курс Савремена књижевност на
Универзитету у Единбургу (5-18. август 2012. године);
3. Вера Јовановић: Стручна обука за испитиваче на међународним испитима
DELF/ DALF за француски језик, Француски институт, Београд, Србија, јун
2012.

8. АКТИВНОСТИ ФАКУЛТЕТА У ОКВИРУ
ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Издавачка делатност ФИЛУМ-а, која обухвата публиковање монографија,
уџбеника, зборника и часописа, убрзано се и квалитативно унапређује, посебно
одговорним радом Комисија за издавачку делатност свакога од одсека.
У циљу њеног ширења и обједињавања, као и у циљу коришчења издавачких
ресурса ФИЛУМ-а, на факултету је крајем 2012. године основан Центар за издавачкоинформатичку делатност који ће у пуном капацитету радити од 2013. године и,
верујемо, знатно унапредити наше издаваштво.
Прошле године на ФИЛУМ-у je објављено:
1. две монографије: 1. Esquerra Nonell, Josep. 2012. Spania (552-624): Límire de
la ecúmene; 2. Сања Пантовић, Скрипта из методике наставе клавира.
2. Тротомни зборник са Шестог међународног научног скупа Српски језик,
књижевност, уметност (уредници: проф. др Милош Ковачевић, проф. др
Драган Бошковић, Валерија Каначки, Сања Пајић)
3. Двотомни зборник са Трећег научног скупа младих филолога Србије.
(уредници доц. др Маја Анђелковић, проф. др Милош Ковачевић)
4. Савремено друштво и криза проучавања језика и књижевности (тематски
зборник, уредници проф. др Милош Ковачевић и проф, др Драган
Бошковић).
5. Наши дани: Филолошко-уметнички факултет (2002-2012) (монографија
поводом десете годишњице од оснивања ФИЛУМ-а), (уредник проф. др
Драган Бошковић)
6. Егзил(анти): Књижевност, друштво, политика (Зборник са научног
округлог стола у оквиру Седмог међународног научног скупа Српски језик,
књижевност, уметност) (уредник проф. др Драган Бошковић).
7. Comida y bebida en la lengua española, cultura y literaturas hispánicas
(тематски зборник) (уредници: проф. др Анђелка Пејовић, Мирјана Секулић
и Владимир Карановић).
У уобичајеном ритму, објављена су и три броја водећег часописа националног
значаја за језик, књижевност, уметност и културу Наслеђе (21, 22. и 23) у којима је
објављено шездесетак научних радова (800 страна). Двадесет и трећи број био је
тематски - Немачко-српско француски односи – а приредили су га проф. др Катарина
Мелић, доц. др Јелена Волић Хелбуш, мр Никола Бјелић и Милош Јовановић. И
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протекле, 2012. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије суфинасирало је издавање Наслеђа. Крајем 2012. године, Наслеђе је
поднело званичну апликацију за постављање часописа на THOMSON REUTERS –
СЦИ листу (WEB OF SCIENCE; ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX)
Као саизадавач, ФИЛУМ је током 2011. године учествовао у публиковању
једне свеске часописа међународног значаја Српски језик.
Наши наставници су уредници и чланови уредништава следећих научних
часописа у земљи и иностранству:
1. проф. др Милош Ковачевић (главни уредник): Радови Филозофског факултета
Универзитета у источном Сарајеву (Република Српска)
2. проф. др Милош Ковачевић (члан уредништава): Српски језик (Београд)
3. проф. др Милош Ковачевић (члан уредништва): Нова Зора (СКПД «Просвјета»)
4. проф. др Радивоје Младеновић (члан уредништва): Probleme de filologije slava –
Вопросы славянской филологии – Проблеми словенске филологије, Timişoara :
Universitatea de vest din Timişoara, Facultatea de litere, istorie şi teologie.
5. проф. др Драган Бошковић (члан уредништва): Радови Филозофског
факултета Универзитета у источном Сарајеву (Република Српска)
6. проф. др Јелена Арсенијевић (члан уредништва): Кораци (Крагујевац)
Можемо истакнути и да су наше колеге чланови редакцијских и уређивачких
одбора капиталних националних издања:
1. проф. др Никола Рамић: члан уређивачког одбора Речника српскохрватског
књижевног и народног језика САНУ;
2. проф. др Радивоје Младеновић: члан редакцијског одбора Косовскометохијског зборника (Српска академија наука и уметности – Међуодељењски
одбор за проучавање Косова и Метохије)
Крајем 2011. године, наставници и сарадници са ФИЛУМ-а (доц. др Часлав
Николић (главни и одговорни урдник), доц. др Владимир Поломац, доц. др Никола
Бубања, Јелена Арсенијевић) преузели су уређивање часописа Липар, који издаје
Универзитет у Крагујевцу. Посебно афирмишући рад младих научника, у току 2012.
године објављена су три броја (47, 48. и 49. у два свеске) Липара са укупно 79 радова,
што представља изузетан резултат рада редакције.
У октобру месецу, факултет је учествовао на 57. Међународном сајму књига у
Београду. На сајму су биле изложене на ФИЛУМ-у публиковане монографије,
зборници са научних скупова и часопис Наслеђе.

У Крагујевцу, јануара 2013. године

Продекан за научноистраживачки рад
проф. др Драган Бошковић
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