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Теме научних састанака 1–50
Југославистика у свету и код нас (1) (1971)
Књижевни језик и књижевно стваралаштво у предвуковској и
вуковској епоси (2) (1972)
Вукова присутност у култури, језику и књижевности у другој
половини XIX века (3) (1973)
Укључивање наше народне књижевности и културе у токове
светске књижевности (4/1); (4/2) (1974)
Летопис Матице српске и типови европских и српских часописа у XIX и XX веку • Ђура Даничић и развитак српскохрватске
филологије (5) (1976)
Везе српскохрватског језика са другим језицима у синхронијској и дијахронијској перспективи (6/1) (1977)
Однос између усмене и писане књижевности (6/2) (1977) Актуелни проблеми и истраживања југославистике у свету (6/3)
(1977)
Типолошке карактеристике граматичке структуре српскохрватског језика (у синхронијској и дијахронијској перспективи)
(7/1) (1978)
Роман у српској књижевности у односу на југословенски и европски роман (7/2) (1979)
Књижевност и књижевни језици југословенских народа и народности до половине XIX века • Био-библиографски речник
југослависта у свету (8/1); (8/2) (1980)
Методолошки и теоријски основи наше науке о језику и књижевности (Наука о српскохрватском језику и књижевностима
на српскохрватском језику) (9) (1980)
Развој књижевнојезичке норме на српскохрватском језичком
подручју
Идеја просветитељства у свом и нашем времену (10/1) (1981)
Проблеми превођења са српскохрватског и на српскохрватски
(10/2) (1981)
Јован Стерија Поповић (11/1) (1982)
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Савременост, традиција и контакти у српскохрватском језику и
југословенским књижевностима (11/2) (1982)
Проблеми превођења са српскохрватског и на српскохрватски
(11/3) (1982)
Лексичка и граматичка синонимија у српскохрватском језику
(12/1) (1983)
Књижевност и језик у доба романтизма (12/2) (1983)
Проблеми жанра у писменом преводу (проблеми превођења са
српскохрватског и на српскохрватски језик) • Рецепција књижевности југословенских народа у разним земљама до 1918. године (12/3) (1983)
Род и број у српскoхрватском језику (13/1) (1984)
Књижевност и језик раног реализма (13/2) (1984)
Рецепција југословенских књижевности у страним земљама од
1918. године до наших дана (13/3) (1984)
Српско средњовековно писано наслеђе (14/1) (1985)
Аспектуалне и темпоралне особине српскохрватске реченице и
глаголског система (14/2) (1985)
Приповетка у српској књижевности у односу на приповетку у
југословенској и светској књижевности: Вукови претходници и
савременици (14/3) (1985)
Зависна реченица у српскохрватском језику (у синхронијској и
дијахронијској перспективи) (15/1) (1986)
Процеси и облици приповедања у усменој и писаној књижевности (15/2) (1986)
Творба речи у српскохрватском језику (16/1) (1987)
Развој песничких врста у српској књижевности (16/2) (1987)
Нивои еквивалентности у превођењу (16/3) (1987)
Вук Караџић и његово дело у своме времену и данас (17/1, 2,
3,4,5) (1988)
Терминологија – теорија и пракса (18/1) (1990)
Његошево песничко дело (18/2) (1990)
Косовски бој у књижевном и културном наслеђу (19/1) (1991)
Доситеј Обрадовић – човек и дело међу народима (19/2) (1991)
Сеобе и изгнанства као тема у југословенској књижевности
(20/1) (1991)
Лингвистички модели у српскохрватском језику (20/2) (1991)
Лаза Костић и српски и европски романтизам (21/1) (1993)
Дискурс српскохрватског језика и језички нивои (21/2) (1993)
Иво Андрић у своме времену (22/1) (1994)
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Лексичко-семантички систем српскохрватског језика (22/2) (1994)
Модерно у прозном дискурсу српске књижевности 20. века
(23/1) (1995)
Стилистички аспекти проучавања српског језика (23/2) (1995)
Нормирање српског језика (24/1) (1995)
Почеци и развој модерне српске лирике (24/2) (1995)
Драма у српској књижевности (25/1) (1996)
Почеци и развој српског књижевног језика • Статус србистике
у свету (25/2) (1996)
Српска књижевност и Свето писмо (26/1) (1997)
Међуоднос граматике и речника у српском језику • Статус србистике у свету (26/2) (1997)
Српска аутобиографска књижевност (27/1) (1998)
Врсте речи у српском језику (27/2) (1998)
Хиландар у осам векова српске књижевности (28/1) (1999)
Граматичке категорије у српском језику (28/2) (1999)
Конкуренција језичких средстава у српском језику (29/1) (2000)
Развој прозних врста у српској књижевности (29/2) (2000)
Развој модерног књижевног језика код Срба • Настава српског
језика, књижевности и културе (30/1) (2002)
Српска књижевност у контексту европске књижевности (30/2)
(2002)
Актуелна питања проучавања, нормирања и наставе српског
језика (31/1) (2003)
Српска приповетка (31/2) (2003)
Функционално раслојавање српског стандардног језика (32/1)
(2004)
Српска књижевност и балканске књижевности • Историја и историчари српске књижевности (32/2) (2004)
Граматички опис српског језика (33/1) (2004)
Прожимање жанрова у српској књижевности • Књижевно дело
Милоша Црњанског и поетичке промене у савременој српској
књижевности (33/2) (2004)
Развој модерног српског језика (34/1) (2005)
Развој нове српске књижевности • Српска књижевност и култура у Европи током 19. и 20. века • Српска књижевност и стране књижевности у светлу компаративистичких истраживања
• Слика других култура у српској књижевности 19. и 20. века
(34/2) (2005)
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Реч – морфолошки, синтаксички, семантички и формални аспекти у српском језику (35/1) (2006)
Хумористичка и сатирична традиција у српској књижевности
(35/2) (2006)
Граматика и лексика – дескриптивни и нормативни приступ
(36/1) (2007)
Књижевност и стварност (36/2) (2007)
Граматика и лексика – дескриптивни и нормативни приступ
(37/1) (2008)
Књижевност и стварност (37/2) (2008)
Развојни процеси и иновације у српском језику (38/1) (2009)
Место приповетке у српској књижевности • Доситеј Обрадовић и Европа (38/2) (2009)
Језик и култура (39/1) (2010)
Књижевност и култура (39/2) (2010)
Два века савременог српског књижевног језика (40/1) (2011)
Српска књижевност и европска књижевност (40/2) (2011)
Српски језик и његове норме (41/1) (2012)
Иво Андрић у српској и европској књижевности (41/2) (2012)
Интралингвистички и екстралингвистички чиниоци у формирању и развоју српског стандардног језика (42/1) (2013)
Српска књижевност и европска књижевност (42/2) (2013)
Иновациони процеси у српском књижевном језику – утицаји
других језика и култура (43/1) (2014)
Његош у своме времену и данас (43/2) (2014)
Први светски рат и периодизација развоја српског књижевног
језика • Два века од Вукове Писменице српскога језика (44/1)
(2015)
Први светски рат и српска књижевност • Два века од Вукове
Мале простонародне славеносрпске пјеснарице (44/2) (2015)
Лингвистички правци прве половине 20. века и њихов утицај
на српску лингвистику • Експресивност у српском језику (45/1)
(2016)
Књижевна традиција и српска књижевност 20. века • Књижевноисторијско знање и изазови новог милeнијума (национални,
регионални, континентални контекст) (45/2) (2016)
Морфологија и морфосинтакса српског језика• Утицај глобализације на структуру српског језика (46/1) (2017)
Есеј, есејисти и есејизација у српској књижевности• Форме
приповедања у српској књижевности (46/2) (2017)
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Српска лексикографија – речници српског језика као изворишта граматичких и семантичких истраживања • Александар Белић и „београдски стил“ (47/1) (2018)
Карневализација у српској књижевности • Александар Белић и
„београдски стил“ (47/2) (2018)
Српски језик, књижевност и култура на страним универзитетима – актуелно стање и перспективе (48, Реферати и саопштења) (2018)
Језичке јединице српског језика у систему и контексту (48/1) (2019)
Критичка и књижевнонаучна мисао Павла Поповића (48/2)
(2019)
Разговорни језик и српски књижевни/стандардни језик* Савина Српска архиепископија (1219-2019) – осам векова развоја
српске писмености и духовности (49/1) (2020)
Лексикографско-енциклопедијска парадигма у српској
прози*Савина Српска архиепископија (1219-2019) – осам векова развоја српске писмености и духовности (49/2) (2020)
Српски језик и књижевност данас - теоријско-методолошки аспекти проучавања, рецепције и превођења (50/1, 50/2) (2020)

