
 

 

Уважени представници медија, 

Обавештавамо вас да ће 9. и 10. априла 2022. на Филозофском факултету Универзитета у 

Новом Саду бити одржана Трећа конференција хиспаниста Србије HISPSERB 2022. На 

конгресу ће учествовати преко 50 излагача − професора, истраживача, преводилаца и 

студената мастер и докторских студија − и четири пленарна предавача: др Далибор 

Солдатић са Универзитета у Београду, др Норма Куевас Веласко са Универзитета у 

Веракрусу (Мексико), др Маја Шабец са Универзитета у Љубљани (Словенија) и др Сесар 

Дијес Пласа из Института Сервантес у Београду. Отварању ће присуствовати амбасадор 

Шпаније у Србији Њ.е. Раул Бартоломе Молина, амбасадор Мексика у Србији Њ.е. Карлос 

Феликс Корона и отправник послова Амбасаде Аргентине у Београду Јавијер Антраник 

Ћалијан, а конгрес ће отворити деканка Филозофског факултета др Ивана Живанчевић 

Секеруш. 

Поред излагања на тему шпанског језика, хиспанских књижевности и култура, превођења, 

транскрипције, дигиталних компетенција у настави, музике, кинематографије и цртаних 

филмова, сефардских студија, те компаративних и епистемолошких тумачења, на конгресу 

ће бити одржана два округла стола: о наставним искуствима у време пандемије и 

превођењу савремене ибероамеричке књижевности. Такође, биће представљени и пројекти 

LITPRAX: Књижевност у пракси (Erasmus KA220), CIBAM-CLACSO: Латинска Америка 

и Балкан, културне и друштвене везе, као и ELASOC: Латиноамерички писци у европским 

социјалистичким земљама у доба Хладног рата. У виду кратке промоције и изложбе књига 

сагледаће се научна продукција професора и истраживача хиспаниста са Универзитета у 

Новом Саду, Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу, а гошћа из Мексика 

представиће публикације Универзитета у Веракрусу, док ће Удружење професора 

шпанског језика одржати радионицу посвећену настави шпанског језика за најмлађи 

узраст, у оквиру пројекта DETELEDA: Profe de peques (Erasmus KA204). 

Ораганизатори конгреса су Лекторат за шпански језик и Ибероамерички центар 

Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Реализацију конгреса помогли су 

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност АП 

Војводине, Амбасада Шпаније у Србији, Амбасада Мексика у Србији, Амбасада 

Аргентине у Србији, Удружење професора шпанског језика Србије, Друштво хиспаниста 

Србије, Институт Сервантес у Београду, Tortilla Mexicana, Баскет, Gomex и Smart School. 

Комплетан програм конференције можете погледати на сајту ФФУНС: 

http://www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/o-fakultetu/centri/iberoamericki-centar/istrazivanja/treca-

konferencija-hispanista-srbije  
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Uvaženi predstavnici medija, 

Obaveštavamo vas da će 9. i 10. aprila 2022. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom 

Sadu biti održana Treća konferencija hispanista Srbije HISPSERB 2022. Na kongresu će 

učestvovati preko 50 izlagača − profesora, istraživača, prevodilaca i studenata master i 

doktorskih studija − i četiri plenarna predavača: dr Dalibor Soldatić sa Univerziteta u Beogradu, 

dr Norma Kuevas Velasko sa Univerziteta u Verakrusu (Meksiko), dr Maja Šabec sa 

Univerziteta u Ljubljani (Slovenija) i dr Sesar Dijes Plasa iz Instituta Servantes u Beogradu. 

Otvaranju će prisustvovati ambasador Španije u Srbiji Nj.e. Raul Bartolome Molina, ambasador 

Meksika u Srbiji Nj.e. Karlos Feliks Korona i otpravnik poslova Ambasade Argentine u 

Beogradu Javijer Antranik Ćalijan, a kongres će otvoriti dekanka Filozofskog fakulteta dr Ivana 

Živančević Sekeruš. 

Pored izlaganja na temu španskog jezika, hispanskih književnosti i kultura, prevođenja, 

transkripcije, digitalnih kompetencija u nastavi, muzike, kinematografije i crtanih filmova, 

sefardskih studija, te komparativnih i epistemoloških tumačenja, na kongresu će biti održana dva 

okrugla stola: o nastavnim iskustvima u vreme pandemije i prevođenju savremene iberoameričke 

književnosti. Takođe, biće predstavljeni i projekti LITPRAX: Književnost u praksi (Erasmus 

KA220), CIBAM-CLACSO: Latinska Amerika i Balkan, kulturne i društvene veze, kao i 

ELASOC: Latinoamerički pisci u evropskim socijalističkim zemljama u doba Hladnog rata. U 

vidu kratke promocije i izložbe knjiga sagledaće se naučna produkcija profesora i istraživača 

hispanista sa Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu, 

a gošća iz Meksika predstaviće publikacije Univerziteta u Verakrusu, dok će Udruženje 

profesora španskog jezika održati radionicu posvećenu nastavi španskog jezika za najmlađi 

uzrast, u okviru projekta DETELEDA: Profe de peques (Erasmus KA204). 

Oraganizatori kongresa su Lektorat za španski jezik i Iberoamerički centar Filozofskog fakulteta 

Univerziteta u Novom Sadu. Realizaciju kongresa pomogli su Pokrajinski sekretarijat za visoko 

obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, Ambasada Španije u Srbiji, 

Ambasada Meksika u Srbiji, Ambasada Argentine u Srbiji, Udruženje profesora španskog jezika 

Srbije, Društvo hispanista Srbije, Institut Servantes u Beogradu, Tortilla Mexicana, Basket, 

Gomex i Smart School. 

Kompletan program konferencije možete pogledati na sajtu FFUNS: 

http://www.ff.uns.ac.rs/sr/fakultet/o-fakultetu/centri/iberoamericki-centar/istrazivanja/treca-

konferencija-hispanista-srbije  
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