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Поштовани,
Филолошки факултет Универзитета у Београду, као образовна установа која баштини
двестогодишњу високошколску традицију, са широким образовним, културолошким и научним
распоном интересовања и деловања, изучавањем 34 језика и њима припадајуће књижевности и културе,
једна је од водећих институција у Србији на плану развијања интеркултуралних и мултикултуралних
пројеката. Овом приликом Филолошки факултет Универзитета у Београду има задовољство да Вас
позове да учествујете на међународној научној конференцији Оријенталистика – јуче, данас, сутра,
која ће се одржати у Београду, на Филолошком факултету, 8. и 9. децембра 2016. године.
Овом конференцијом Катедра за оријенталистику Филолошког факултета Универзитета у
Београду обележава деведесет година свог постојања.
Семинар за оријенталну филологију у Београду, прва универзитетска катедра на Балкану, на
којој су се од самог почетка рада предавали оријентални језици: арапски и турски, као и арапска, турска
и персијска књижевност, основана је 1926. године на Филозофском факултету, у Београду, заслугом
професора Фехима Бајрактаревића, бечког студента и докторанда. Половином седамдесетих година на
Катедри су отворени лекторати за кинески и јапански језик који су 1985. прерасли у наставне групе.
Године 1955, отварањем Групе за оријенталну филологију – варијанта Б, покренуте су студије
хебрејског језика и књижевности, врло брзо угашене због малог интересовања. Оне су обновљене 1990.
године, нажалост поново неуспешно.
Лекторат за кинески језик основан је 1974, а за јапански језик 1976. године. Ова два лектората су
1985/1986. школске године прерасла у главне групе, односно, данашње Студијске профиле.
Школске 1999/2000. године отворен је и Лекторат за персијски језик, а курсеви овог индоевропског, али
и оријенталног језика веома су популарни међу студентима читавог Филолошкоф факултета.
Предлажемо да се радом Конференције повежу следеће научне области:
 Оријентални језици
 Оријенталне књижевности
 Оријенталне културе
Радни језици конференције су српски и енглески.
Молимо Вас да дужина излагања не прелази 15 минута. Распоред излагања биће постављен на
сајт Факултета по завршетку пријављивања.
Образац за пријаве можете преузети на линку: http://www.fil.bg.ac.rs/fakultet/naucni-skupovi-ikonferencije/ Попуњене обрасце, са сажетком реферата (до 400 речи) и кључним речима, учесници могу
послати електронском поштом до 1. новембра 2016. године, на адресу: orient2016@fil.bg.ac.rs .
За листу препоручених хотела у центру Београда и инструкције о положају Факултета можете
видети на линку: http://www.fil.bg.ac.rs/fakultet/naucni-skupovi-i-konferencije/
Уз жељу да се састанемо у Београду,
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