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Почитувани колешки и колеги,
Имаме чест да Ве поканиме на Меѓународниот славистички собир што ќе се
одржи на 15 и 16. 06. 2017 г. во просториите на Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Организатори на Собирот се
Катедрата за славистика, Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици и
Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности.
Собирот претставува континуитет на досегашната традиција на одржување
на меѓууниверзитетските научни врски во три полиња: македонско-руски,
македонско-полски и македонско-чешки истражувања од областа на јазикот,
книжевноста и културата. Имено, во рамките на овој собир паралелно ќе се одржат
три конференции: Седмата македонско-руска научна конференција, Седмата
македонско-чешка научна конференција и Десеттата македонско-полска научна
конференција.

Овие

конференции,

обединети

во

еден

научен

собир

се

надоврзуваат на одбележувањето 70 години од изучувањето на рускиот и на
чешкиот јазик и книжевност на нашиот Факултет, како и на десеттото јубилејно
одржување на полско-македонските и македонско-полските научни врски од овој
тип во областа на филологијата.
Тематика на Собирот
Фокусот на излагањата и дискусиите на Собирот е предвидено да биде
насочен кон следниве теми:
1. Семантиката на граматичките категории во словенските јазици;
2. Емиграциската книжевност на руски, на чешки и на полски јазик;
3. Преводот како меѓукултурен мост: теории и практики;
4. Македонско-руски јазични, книжевни и културни врски;
5. Mакедонско-чешки јазични, книжевни и културни врски и
6. Mакедонско-полски јазични, книжевни и културни врски.

Работни јазици на Собирот се сите словенски јазици.
Излагањата на конференцијата ќе траат до 15 минути, а дискусиите се
предвидени на крајот од сесиите.

Материјалите од овој собир ќе се печатат во зборник од конференциите.
Форма на работа
Планирано е работата на Собирот да се одвива во:
 пленарна сесија
 македонско-руска лингвистичка секција
 македонско-чешка лингвистичка секција
 македонско-полска лингвистичка секција
 македонско-руска литературна, културолошка и преведувачка секција
 македонско-чешка литературна, културолошка и преведувачка секција
 македонско-полска литературна, културолошка и преведувачка секција
Пријавување за конференцијата
Пријавувањето се врши со пополнување и испраќање на пријавата за
учество, што ја доставуваме во прилог, на следната електронска адреса:
slavistika@flf.ukim.edu.mk.
Пријавата треба да содржи и кратко резиме (до 250 зборови) и најмногу 5
клучни зборови.
Ве молиме, документот да го именувате со Вашето име и презиме (пр.
Име_Презиме.doc)
Календар
Краен рок за доставување на пријавите

15.04.2017г.

Известување за прифаќање на рефератот

30.04.2017 г.

Испраќање на прелиминарна програма

30.05.2017 г.

Одржување на Собирот

15-16.06.2017 г.

Котизација и трошоци за сместување и пат
Не е предвидена котизација за учество на Собирот, а трошоците за превоз
и сместување се на товар на учесниците на Конференцијата.
Организациски одбор
доц. д-р Биљана Мирчевска-Бошева,
доц. д-р Јасминка Делова-Силјанова,
проф. д-р Милица Миркуловска,
проф. д-р Лидија Танушевска,
проф. д-р Станислава-Сташа Тофоска,
проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска,
лектор м-р Екатерина Терзијоска,
лектор м-р Ирен Алчевска и
Климент Ристески (секретар).

Почесни членови на организациски одбор
проф. д-р Максим Каранфиловски,
проф. д-р Кита Бицевска,
проф. д-р Красимира Илиевска,
проф. д-р Донка Роус и
проф. д-р Димитрија Ристески.
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Mеѓународeн славистички собир
15-16 јуни 2017 г., Скопје
ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО
Име
Презиме
Звање/Функција
Институција
Адреса
Преферирано
учество во
конференција
(наведете број)
Електронска адреса
Наслов на
рефератот
Клучни зборови
( 5 збора)
Апстракт
(до 250 зборови)

1. Македонско-руска конференција
2. Македонско-полска конференција
3. Македонско-чешка конференција

