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От 20 до 27 август 2018 г. в Белград се проведе XVI Международен кон-
грес на славистите. Славистичните конгреси се организират веднъж на пет го-
дини и на тях се представят научните постижения в славистиката от този пе-
риод. Ръководството на конгресите се осъществява от Международен комитет 
на славистите (МКС), в който влизат председателите на националните славис-
тични комитети. На всеки конгрес с гласуване МКС избира от постъпилите 
кандидатури следващата страна домакин. Нейният национален комитет пред-
лага Президиум на МКС (председател, секретар и членове), на който е въз-
ложена цялостната организация на следващото събитие. 

Международният комитет на славистите има определена структура, в коя-
то научната дейност се провежда в международни тематични комисии. В мо-
мента те са 31. Всяка комисия има свой председател и секретар, които се из-
бират на всеки конгрес. По същия начин се избират и новите членове в тема-
тичните комисии. В периода между конгреситe комисиите организират меж-
дународна научна дейност – конференции, кръгли маси, срещи и др. в различ-
ни славянски страни. 

Първият славистичен конгрес се провежда през 1929 г. в Прага и е посве-
тен на 100-годишнината от смъртта на Йозеф Добровски, който се приема за 
основоположник на съвременната славистика. Само веднъж конгресът е отло-
жен и това става през 1939 г. поради започването на Втората световна война. 
Тогава за домакин също е избрана сръбската столица. В София са проведени 
два конгреса: Петият през 1963 г. и Десетият през 1988 г. 

XVI Международен конгрес на славистите в Белград се проведе под пат-
ронажа на президента на Сърбия. Съорганизатори на форума бяха Междуна-
родният комитет на славистите, Съюзът на славистичните дружества в Сър-
бия, Филологическият факултет на Белградския университет и Сръбската ака-
демия на науките и изкуствата. 

В ХVI Международен славистичен конгрес взеха участие около 1000 уче-
ни слависти от 43 страни от Европа, Америка, Австралия и Азия, в които се 
изучават славянски езици и култури. Те представиха близо 1600 доклада на 
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заседания в отделните секции, комисии, тематични блокове и кръгли маси. Бя-
ха организирани 30 тематични блока и 9 кръгли маси. 

В съпътстващата програма беше дадена възможност за представяне на ре-
дица проекти, нови издания в областта на славистиката, изложби и специални 
теми. В Белградската библиотека беше организирана и изложба на издадените 
между последните два конгреса научни трудове на представители на страните 
участнички.  

В Конгреса взеха участие 40 учени от България – от институти на Българ-
ската академия на науките, от Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Шуменския универ-
ситет „Епископ Константин Преславски“, Великотърновския университет „Св. 
св. Кирил и Методий“. Българският национален комитет на славистите на 
свое заседание прие 32 секционни доклада (при квота 25), от които бяха из-
несени 27. Български учени участваха в работата на 18 комисии. За първи път, 
с изключение на проведените в София конгреси, България имаше пленарен 
доклад, изнесен от проф. д-р Светлина Николова „Съвременните кирило-ме-
тодиевски изследвания в Европа – посоки, резултати, перспективи“. Професор 
Николова организира и тематичен блок „Переводная литература славянского 
средновековья“. 

Високата оценка за българските учени намери израз и в това, че от 27 участ-
ници в отделните секции седем бяха поставени като водещи на заседания. 

На Конгреса беше отделено специално място за представяне на проекта 
„Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство 
на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“ с ръководител проф. д.ф.н. Румяна 
Дамянова. В Белградската библиотека бяха представени и публикуваните 
между XV и XVI Международен конгрес на славистите издания на Кирило-
Методиевския научен център. 

На откриването присъства и посланикът на Република България в Сърбия 
господин Радко Влайков. Той даде прием за българската делегация. Приеми за 
всички участници имаше в президентството и в кметството на Белград. 

С тайно гласуване Международният комитет на славистите избра града, 
който ще бъде организатор на XVII Международен славистичен конгрес – Па-
риж. За първи път такъв голям славистичен форум ще се състои в неславянска 
страна, която има амбицията да подкрепи развитието на славистиката. 
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