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ЧЕТВРТИОТ МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР
ЊЕГОШЕВИ ДЕНОВИ
Четвртиот меѓународен научен собир Његошеви денови
(Međunarodni naučni skup Njegoševi Dani) се одржа во Рисан (Црна
Гора) од 31 август до 3 септември 2011 година, во организација на
Универзитетот на Црна Гора, Филозофскиот факултет од Никшиќ,
Институтот за јазик и книжевност и Студиската програма за црногорски јазик и јужнословенски книжевности. На свеченото отворање во
Музејот на градот Пераст, со поздравни говори се обратија: проф. д-р
Сања Влаховиќ (министер за наука на Црна Гора), акад. Предраг
Мирановиќ (ректор на Универзитетот на Црна Гора), проф. д-р Благоје
Церовиќ (декан на Филозофскиот факултет во Никшиќ) и проф. д-р
Татјана Бечановиќ (претседател на Организацискиот одбор).
Работниот дел од Програмата се одвиваше во три посебни секции:
Секцијата за науката за книжевноста и културата со поттемите: Његош
и интертекстуалната комуникација со неговото дело и Книжевниот
текст и идентитетот; Секцијата за науката за јазикот со поттемите:
Његошевиот јазик и јужнословенските јазици во Његошевото време и
(Ре)стандардизациските процеси во црногорскиот јазик и другите
јужнословенски јазици; како и Историската секција со поттемите: Црна
Гора и големите сили во Његошевото време и Историографијата за
југословенските војни 1991–1995 година.
Во рамките на овој научен собир беа организирани неколку
културни настани. Така, свеченото отворање на Собирот беше придружено со изложба на Мила Павловиќ и со концерт на виртуозна хармоника на Предраг Јанковиќ. Во истиот амбиент во Музејот на градот
Пераст бевме сведоци и на Книжевната вечер посветена на Џевад
Карахасан, за чие значење говореа Татјана Бечановиќ и Мурис
Бајрамовиќ, со обраќање и на авторот. Работниот дел од Програмата на
Собирот ни овозможи запознавање и со дејноста на „Biblioteka
bosnistika“, претставена од д-р Сањин Кодриќ. Посебно место имаше
Тркалезната маса „Јазичната ситуација во Црна Гора“, на која зедоа
учество еминентни лингвисти од различни јазични средини. Врз
основа на своите искуства, тие се обидоа да дадат научен придонес кон
актуелните превирања околу јазичното прашање во Црна Гора −
истовремено кога за тоа расправаше и Црногорскиот парламент, а
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јавноста живееше меѓу поддршката и протестот околу воведувањето
на новиот правопис.
На Собирот зедоа учество педесетина истражувачи од разни научни
и универзитетски славистички центри од: Црна Гора, Србија,
Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Полска,
Австрија, Италија, Франција и Бугарија. Преку презентираните научни
согледувања и дискусии, Меѓународниот научен собир Његошеви
денови овозможи активен интеркултурен дијалог на истражувачи од
разни научни области и провениенции. Да се биде дел од овој собир,
одржан во историскиот миг што го живее црногорската нација низ
турбуленциите на современото национално преродување – претставува
и историја за себе. Непроценливо е доживувањето да се биде сведок на
една преродба во тек, односно заложбите на Црногорците за правото
на сопствен белег во јужнословенскиот свет.
Билјана Ристовска-Јосифовска
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