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ВИРТУЕЛНИ ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА 

ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

РАСПОРЕД ЗА ПРОЛЕЋЕ 2021. 

 

 

I Недеља, 21. март 2021. 

Традиционални школски предмети 

 

1. Српски језик и књижевност (13.00) 

2. Српска књижевност и језик (13.30) 

3. Српска књижевност и језик са компаратистиком (14.00) 

4. Енглески језик, књижевност и култура (14.30) 

5. Немачки језик, књижевност и култура (15.00) 

6. Руски језик, књижевност и култура (15.30) 

7. Француски језик, књижевност и култура (16.00) 

 

 

II Недеља, 28. март 2021. 

Пропутујмо Европу заједно: романски и германски језици 

 

1. Италијански језик, књижевност и култура (13.00) 

2. Шпански језик, књижевност и култура (13.30) 

3. Румунски језик, књижевност и култура (14.00) 

4. Холандски/низоземски језик, књижевност и култура (14.30) 

5. Швески језик, књижевност и култура (15.00) 

6. Норвешки и дански језик, књижевност и култура (15.30) 

 

 

III Недеља, 4. април 2021. 

Језици Блиског и Далеког истока 

 

1. Арапски језик, књижевност и култура (13.00) 

2. Турски језик, књижевност и култура (13.30) 

3. Јапански језик, књижевност и култура (14.00) 

4. Кинески језик, књижевност и култура (14.30) 

  

 

IV Недеља, 11. април 2021. 

Сви језици Србије 

 

1. Српски језик и књижевност (13.00) 

2. Бугарски језик, књижевност и култура (13.30) 

3. Словачки језик, књижевност и култура (14.00) 

4. Чешки језик, књижевност и култура (14.30) 

5. Украјински језик, књижевност и култура (15.00) 
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6. Грчки језик, књижевност и култура (15.30) 

7. Мађарски језик, књижевност и култура (16.00) 

8. Румунски језик, књижевност и култура (16.30) 

9. Албански језик, књижевност и култура (17.00) 

 

 

V Недеља, 18. април 2021. 

Књижевност и књиге 1 

 

1. Општа књижевност са теоријом књижевности (13.00) 

2. Српска књижевност и језик  са компаратистиком (13.30) 

3. Српска књижевност и језик (14.00) 

4. Библиотекарство и информатика са страним језиком (14.30) 

 

 

VI Недеља, 25. април 

Језици Средње Европе 

 

1. Немачки језик, књижевност и култура (13.00) 

2. Холандски језик, књижевност и култура (13.30) 

3. Пољски језик, књижевност и култура (14.00) 

4. Мађарски језик, књижевност и култура (15.00) 

5. Чешки језик, књижевност и култура (16.00) 

6. Словачки језик, књижевност и култура (16.30) 

7. Украјински језик, књижевност и култура (17.00) 

8. Општа лингвистика са страним језиком – укључујући и словеначки 

(17.30) 

 

 

 

VII Недеља, 9. мај 

Језици Медитертана &Књижевност и књиге 2 

 

1. Општа књижевност са теоријом књижевности (13.00) 

2. Српска књижевност и језик са компаратистиком (13.30) 

3. Српска књижевност и језик (14.00) 

4. Библиотекарство и информатика са страним језиком (14.30) 

5. Шпански језик, књижевност и култура (15.00) 

6. Италијански језик, књижевност и култура (15.30) 

7. Француски језик, књижевност и култура (16.00) 

8. Грчки језик, књижевност и култура (16.30) 

9. Турски језик, књижевност и култура (17.00) 

10. Арапски језик, књижевност и култура (17.30) 
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VIII Недеља, 16. мај 

Словенски језици 

 

1. Руски језик, књижевност и култура (13.00) 

2. Украјински језик, књижевност и култура (13.30) 

3. Пољски језик, књижевност и култура (14.00) 

4. Чешки језик, књижевност и култура (14.30) 

5. Словачки језик, књижевност и култура (15.00) 

6. Бугарски језик, књижевност и култура (15.30) 

7. Општа лингвистика са страним језиком – укључујући и словеначки 

(16.00) 

 

 

IX Недеља, 23. мај 

Језичка планета: далеки север, Далеки исток и глобална lingua franca 

 

1. Енглески језик, књижевност и култура (13.00) 

2. Норвешки, шведски и дански језик, књижевност и култура (13.30) 

3. Јапански језик, књижевност и култура (14.30) 

4. Кинески језик, књижевност и култура (15.00) 

 

 


