
Записник са састанка СУНСЈС 

29.09.2016. 
 

Састанак је одржан 29.09.2016. године у Сали за седнице Филолошког факултета са 

почетком у 18 часова. Састанак је водила председница ДСЈКС проф. др Оливера 

Дурбаба. 

 

За састанак је био предложен следећи  

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Избор новог руководства Секције за наредни трогодишњи период 

2. Почетак припрема за организацију 4. Међународне конференције страног језика 

струке (септембар 2017.) 

3. Разговор о актуелним проблемима наставе страног језика струке на нашим 

универзитетима 

 

Састанак је отворила Оливера Дурбаба и обавестила присутне да су чланови Управног 

и Надзорног одбора ДСЈКС одобрили да се састанак Секције одржи. Присутни су 

замољени да оставе своје податке. Оливера Дурбаба рекла је да је Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја најавило да ће се у будућности бавити 

активношћу и бројношћу стручних друштава, те да је, самим тим, и чланство Секције и 

Друштва од великог значаја. Друштво има бројне активности (прославило је 60 година 

постојања; наредне године, поводом 50 година од оснивања, обнавља се часопис Живи 

језици; учествује у раду Националног просветног савета где се залаже за побољшање 

положаја језика у образовном систему, али је члан Друштва, проф. др Јулијана Вучо, 

само један од укупно 43 члана овог тела), али је потребно спровести мотивишуће акције 

којима би се колеге привукле да буду чланови Друштва. Чланство се свакако показује 

окупљањем и делањем, али и плаћањем чланарине која износи 500 динара.  

 

Ad 1 

Руководство Секције у саставу проф. др Софија Мићић, председница, проф. др Весна 

Цакељић, потпредседница и др Милош Ђурић, секретар, изабрано је пре три године. 

Главни задатак руководства у том тренутку било је организовање 3. Међународне 

конференције страног језика струке. Весна Цакељић заједно са проф. др Аном Вујовић 

и Мајом Стевановић оформиле су Организациони одбор и радиле су на организацији 

Конференције. ДСЈКС одало је признање Организационом одбору за уложен труд и 

успешну организацију, те је Управни одбор Друштва предложио проф. др Ану Вујовић 

са Учитељског факултета Универзитета у Београду за нову председницу. Оливера 

Дурбаба истакла је да је Ана Вујовић дуго година неуморно радила у Друштву, да је 

члан његовог Управног одбора, да је допринела одличној организацији Конференције, а 

да је такође одличан сарадник и редовни професор и угледни романиста. Затим је 

позвала присутне да се изјасне да ли имају и друге кандидате које би предложили за 

ову функцију. Како других предлога није било, Ана Вујовић изложила је у кратким 

цртама свој програм рада и план активности. Као најзначајније и најургентније истакла 

је организацију 4. Међународне конференције страног језика струке у септембру 2017. 

године. Нагласила је да око организације има много посла, да је битно решити доста 

конкретних питања која се тичу самог назива конференције, тема, пленарних 

предавача. Поред тога, истакла је да би Секција и Друштво, на обострану корист, 

требало да остваре ближу сарадњу. Друштво планира организовање трибина 

посвећених питањима наставе језика. Неке од трибина би требало да буду посвећене 



настави језика струке како у средњем, тако и у високом образовању. Позвала је 

чланство Секције да размисли о темама разговора који би се могли организовати како 

кроз предавања стручњака из ових области, тако и кроз трибине о доброј наставној 

пракси. Нагласила је и значај медијске подршке оваквим активностима. 

 

Након излагања приступило се гласању и Ана Вујовић једногласно је изабрана за нову 

председницу Секције. Она се присутнима захвалила на указаном поверењу и 

напоменула да ће се током свог мандата трудити да предузме све што може, али да без 

подршке колега то није могуће. Након тога било је потребно изабрати потпредседника 

и секретара Секције. Ана Вујовић, истичући значај заступљености наставника 

различитих језика у руководству Секције, за секретара предложила је Санелу 

Шипрагић Ђокић са Београдске банкарске академије. Данијела Ђоровић је за 

потпредседника предложила Наташу Јанковић са Учитељског факултета која се 

захвалила на поверењу, али је кандидатуру одбила услед многобројних обавеза и жеље 

да и други језици буду заступљени, будући да је и она англиста као и Санела Шипрагић 

Ђокић. Нагласила је да на њену помоћ увек може да се рачуна, али да функцију у 

формалном смислу не би могла да прихвати. Ана Вујовић је онда за ову функцију 

предложила др Маријану Папрић, наставника руског језика на Учитељском факултету. 

Напоменула је и да се након одржане прошле конференције која је била тројезична 

(српски, енглески и француски језик) дошло на идеју да се сваке наредне конференције 

дода нови истакнути језик. Данијела Ђоровић је изнела мишљење да би то овог пута 

могао да буде немачки језик са чиме се сложила и Оливера Дурбаба. Након гласања 

констатовано је да су једногласно изабране Маријана Папрић за потпредседницу, а 

Санела Шипрагић Ђокић за секретара Секције.  

 

Ad 2 

Одржавање 4. Међународне конференције страног језика струке планирано је за 

последњи викенд септембра 2017. године. Ана Вујовић биће председница 

Организационог одбора. Она је подсетила присутне на називе претходних 

конференција и позвала присутне заједно са Оливером Дурбабом да се о називу нове 

конференције размисли, а да се предлози електронски доставе на мејл Ане Вујовић. 

Ана Вујовић је напоменула да су тематске области константне, те да би и за ову 

конференцију могле остати исте. Такође је дискутовано о пленарним предавачима 

којих може да буде двоје или троје, а пошто су то еминентни стручњаци из 

иностранства чије доласке финансирају културни центри, потребно је што брже, до 

новембра месеца, одлучити ко би они били да би културни центри могли да ове 

трошкове укључе у планове својих буџета. Ана Вујовић запитала је присутне који би 

термин био најподеснији за састанке Секције. Закључено је да би то могле бити 

последње среде у месецу. Оливера Дурбаба најавила је и трибине. Прву прелиминарно 

за 26.10.2016. која би била посвећена настави језика у стручним школама у којима је у 

великој мери угрожен други страни језик. Друга трибина, посвећена питањима страног 

језика струке на универзитетском нивоу, планирана је вероватно за средину децембра 

месеца ове године.  

 

Ad 3 

На питање Оливере Дурбаба који су проблеми наставе језика у високом образовању и 

које се мере могу предузети, Милица Мирић изнела је мишљење да би медијска пажња 

могла да буде од користи и навела проблеме наставе језика на Фармацеутском 

факултету у Београду – језик као изборни предмет у конкуренцији са информатиком 

као и мали број часова. Оливера Дурбаба сматра да би ово лажно супротстављање 



информатике и језика можда могло да се превазиђе модуларном наставом и 

повезивањем ових предмета. Пратећи форуме везано за наставу другог језика у нижим 

нивоима образовања код нас изненадило ју је да готово преко половине учесника у 

дискусијама сматра други страни језик непотребним. Предложила је и да би можда 

могао да се иницира састанак са представницима Ректората где би се скренула пажња 

на значај наставе језика. Наташа Јанковић мишљења је да је неопходно изаћи са 

конкретним подацима о статусу језика на УБ, а Оливера Дурбаба је предложила да 

Наташа Јанковић и Данијела Ђоровић координирају прикупљање ових података. Јасна 

Видић навела је да заправо постоје два проблема – један који се тиче наставе страног 

језика струке, а други који се односи на вишејезичност. Катарина Радојковић Илић 

изнела је проблем немогућности напредовања у виша наставничка звања за наставнике 

страног језика на Правном факултету Универзитета у Београду. Оливера Дурбаба 

предложила је да наставници руководству Правног факултета истакну значај већег 

броја наставника приликом акредитације и рекла да ће Друштво подржати њихове 

активности у овом смислу. 

 

Присутни су обавештени да се 5. и 6.10.2016. године одржава Сајам стипендија на 

којем ће поред културних центара који ће представити стипендије и Филолошки 

факултет представити испите из страних језика. 

 

Састанак је завршен у 19:30. 

 

Записничар 

Милица Мирић 

 


