МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА V

(Научни скуп Савремена српска фолклористика V, Удружење фолклориста Србије, Богословија Светог Кирила и Методија у Призрену, Универзитет у Приштини са Привременим седиштем у Косовској Митровици, 12. и 13. октобар 2017, Призрен – Велика Хоча)
Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика V
одржан је у Призрену и Великој Хочи, 12. и 13. октобра 2017. године.
Тема скупа била је Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у
словенском контексту, која је са предвиђеним подтемама (Рад руског конзула Ивана Степановича Јастребова; Народне умотворине
Срба са Косова и Метохије у словенском контексту; Косово и Метохија – духовна и материјална култура; Савремена српска фолклористика) омогућила учесницима мултидисциплинарни приступ
проучавања богатог народног стваралаштва на простору Косова и
Метохије. Учесници скупа из Србије, Црне Горе, Републике Српске,
Бугарске, Русије, Пољске и Украјине указали су на значај фолклорног наслеђа Срба на Косову и Метохији осветљавајући га из угла науке о језику, књижевности и сродних хуманистичких дисциплина
– етнологије, етномузикологије, медијевистике и др.
Скуп су, поздравним речима, свечано отворили: Његово Преосвештенство, епископ рашко-призренски Теодосије и представници културних и научних институција Републике Србије (др Драган
Хамовић и проф. др Бошко Сувајџић). У културно-уметничком
програму учествовали су ђаци Богословије Св. Кирила и Методија у
Призрену и национални ансамбл „Венац“.
Радни део започео је пленарним излагањима Бојана Јовановића
(Београд), Андреја Мороза (Москва) и Валентине Питулић (Косовска Митровица), након чега је рад настављен по секцијама. Од двадесет осам презентованих радова, шест се односи на стваралаштво
Ивана Степановича Јастребова, двоје учесника бавила су се проучавањем језика, из угла науке о књижевности представљено је неколико радова, а немали број обухвата теме из области етнологије,
етнографије и етномузикологије. Мањим бројем радова обухваћено
је теренско истраживање фолклора и радови из медијевистике.
У оквиру Скупа, у Призрену је одржан Округли сто Богословско
читање записа Ивана Степановича Јастребова, на којем су учествовали професори Богословије „Светог Кирила и Методија“ у Призрену и „Светог Саве“ у Београду, а након тога представљена је књига
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Милисава Савића Епска Србија. Поводом обележавања 230 година
од рођења Вука Стефановића Караџића и 30 година од оснивања
и рада Вукове задужбине говорили су проф. др Бошко Сувајџић и
Славко Вејиновић, који су библиотеци Богословије у Призрену поклонили вредна издања Вукове задужбине. У оквиру програма Скупа представљен је часопис Фолклористика за 2016. и 2017. годину, о
којем су говориле уреднице проф. др Соња Петровић и др Смиљана
Ђорђевић Белић. Учесници скупа били су у прилици да погледају
поставку изложбе „Албум сећања на наше претке из Првог светског
рата“, чијим пројектом руководи Александар Василић.
Посетом Пећкој патријаршији и Дечанима завршено је још једно
саборовање фолклориста у циљу обнављања и поспешивања међудисциплинарне сарадње.
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