ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци постоји од
2009. године, а саме филолошке дисциплине у Бањој Луци универзитетски статус имају знатно дуже. Убрзо након оснивања, Филолошки факултет покреће своју издавачку дјелатност, у оквиру које
је током протекле деценије објављено више од 80 издања, која чине
монографије, студије, хрестоматије, преводи, универзитетски уџбеници и практикуми, а међу њима се налазе и научни зборници
те, у тренутку настанка овог текста, 22 броја Филолога – часописа за
језик, књижевност и културу. Распон тема заступљених у монографијама, студијама и хрестоматијама веома је широк, а издања су у
првом реду намијењена научној јавности. Међу појединачним публикацијама налазе се и оне штампане за ширу читалачку публику,
попут превода књижевних дјела. Посебна пажња посвећена је издањима која су уврштена као обавезна литература у програм наставних предмета који се изучавају на Филолошком факултету, а ријеч
је о уџбеницима и практикумима писаним за потребе студента. У
потоњем периоду у оквиру издавачке дјелатности појавили су се и
преводи научних публикација које до сада нису биле доступне на
српском језику. Важно је нагласити и то да су посриједи издања која
су резултат преводилачких напора академског особља Филолошког
факултета у Бањој Луци.
Нарочито мјесто у издавачкој дјелатности Филолошког факултета заузимају Филолог – часопис за језик, књижевност и културу
те научни зборници CELLS и Србистика данас/Philologia Serbica. Од
2014. године Филолошки факултет сваке друге године објављује научни зборник који представља избор оригиналних научних радова
изложених на међународној конференцији под називом Conference
on English language and literary studies (CELLS), која се одржава у организацији Катедре за англистику. Теме наведене конференције тичу
се интердисциплинарних и мултидисциплинарних проблема из области књижевности, културе, језика, транслатологије и примијењене лингвистике.
Филолошки факултет од 2016. једном годишње објављује и зборник научних радова који је доскора излазио под називом Србистика данас. Овај Зборник обједињују научне радове представљене на
Научној конференцији Србистика данас, коју једном годишње орга/ белешка

низује Катедра за србистику Филолошког факултета у Бањој Луци.
До сада су објављена четири зборника, а у тренутку писања овог текста пети зборник је у штампи.
Филолог – часопис за језик, књижевност и културу је рецензирани научни часопис, који промовише савремене теоријске и интердисциплинарне приступе проучавању језика, књижевности и културе. Часопис излази редовно од 2010, двапут годишње, а до сада су
објављена 22 броја. Ријеч је публикацији која је уврштена у категорију М51 научних часописа (Република Србија) те на листу Међународног комитета слависта, ERIH PLUS листу, CEEOL, ANVUR,
MIAR и DOAJ. Филолог окупља значајне научне раднике из земље
и иностранства, али исто тако и младе истраживаче који су тек на
почетку научне каријере.
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