
Одсек за српски језик и лингвистику, са 

својим двема катедрама – Катедром за 

српски језик и Катедром за српски језик као 

нематерњи, матични је одсек за две 

студијске групе:  

Српска филологија: Српски језик и 
књижевност и  

Српска филологија у контатку с мађарском/ 
словачком филологијом.  



На Одсеку се, поред основних, организују и 
дипломске (мастер) студије –  

Српска филологија: Српски језик и 
лингвистика и Српски језик као страни.  

 Наставници Одсека за српски језик и 
лингвистику учествују у извођењу наставе 
на докторским студијама из области језика 
и књижевности, које организује 
Филозофски факултет у Новом Саду. 



   Од школске 2002/3. у оквиру Одсека постоји и 

Центар за српски језик као страни, у којем 

полазници уче српски језик и упознају се са 

српском културом, историјом, географијом и 

друштвено-економском структуром Србије. 



   Поред наставе на Одсеку се одвија организовани 

научни рад и публиковање научних резултата из 

области српског језика и лингвистике. Одсек је 

носилац два актуелна пројекта Министарства за 

науку Републике Србије: пројекта Историја 
српског језика и пројекта Стандардни српски 

језик, који су високо рангирани од стране 
Министарства науке и заштите животне средине.  



   Од 1965. године на Одсеку излази 

лингвистички часопис Прилози проучавању 
језика, у којем се објављују научни првенци 

талентованих студената и млађих сарадника.  

   У 2002. години покренута је и едиција 

Лингвистичке свеске. Досад је изашло 9 књига 

у овој едицији.  



Одсек наставља рад Института за јужнословенске 
језике који је од 1976. до 1993. године пословао као 

правно лице у оквиру Факултета. Институт је 

настао спајањем Катедре за јужнословенске језике 

и Института за лингвистику.  



 
 Катедра за јужнословенске језике основана је 

1954. године, кад и сам Филозофски 
факултет, предавањем Александра Белића. 

Њен рад из тог периода обележила су 
препознатљива имена наше лингвистичке 

науке: Миливој Павловић, Павле Ивић, 
Милка Ивић, Петар Ђорђић, Иван Поповић, 

Александар Младеновић, а убрзо затим и 
Рудолф Коларич, Војислав Илић, Душан 

Јовић, Јован Кашић, да би након тога почели 
пристизати кадрови школовани на овом 

факултету и његови магистранди односно 
докторанди - Јован Кашић, Драгољуб 

Петровић, Милорад Радовановић, Вера 
Јерковић, Јован Јерковић, Мато Пижурица и 

др.  
 



Институт за лингвистику, основан крајем 1969. 

године, оправдао је своје постојање високом 

научном продукцијом и публикацијом 

различитих монографија и речника.  



    У релативно кратком времену Нови Сад се 

афирмисао као препознатљив лингвистички 

центар. Доказ за то су десетине специјализаната, 

готово са свих континената, од којих су многи 

данас значајна лингвистичка имена. Зато се 

неретко говори о новосадској лингвистичкој 

школи, чији су заштитни знак били и остали 

Павле и Милка Ивић, а Одсек за српски језик и 

лингвистику њено упориште.  



Више од пола века наставне традиције Одсека 

изнедрило је професоре српског језика и 

књижевности и професоре српског језика и 

књижевности у одељењима за националне 

мањине, који данас чине стубове школске 

образовне структуре наше земље. 


