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Рецензија, стр. 192. Зборника

Рецензију написао проф.др Душан Иванић, редовни професор на Филолошком факултету у Београду

    "Зборник радова Друштва за српски језик и књижевност у Хрватској (Вуковар) настао је током редовне 
дјелатности ове стручне организације наставника/професора српског језика и књижевности у школама 
на подручју Хрватске. Кажемо редовне, утолико што је та дјелатност организована у оквирима школске 
праксе, али су околности врло често биле далеко од редовних и уобичајених. Процеси интеграције 
дијела Републике Српске Крајине у Републику Хрватску, послије 1995. године, били су често болни, 
праћени неразумијевањем и отпорима с више страна. Наставници српског језика и књижевности су у 
тим околностима настојали да очувају идентитет своје струке, да истовремено унаприједе своја знања и 
упознају се с разноликим питањима везана за наставну област којом се баве: а то није само књижевност 
и језик, већ и традиција српског народа у Хрватској и српске културе у цијелини.

    Настојећи да удовољи потребама својих чланова, Друштво за српски језик и књижевност је од 
оснивања (26.јуна1998) почело да организује семинаре. Они су некада били израз актуелних тема и 
питања, а врло често су се тицали књижевне традиције Срба у Хрватској или књижевне традиције 
одређеног краја/регије. У исто вријеме дио семинара је бивао посвећен средишњим српским писцима 
од Захарија Орфелина до Милорада Павића, Данила Киша, Александра Тишме или Давида Албахарија. 
Знатна пажња је посвећена и истакнутим личностима међу Србима у Хрватској, као што су Милутин 
Миланковић у свјетској науци или Станко Кораћ у историји српске књижевности и, посебно, у 
проучавању књижевног рада Срба у Хрватској.

    Зборник одражава природу рада Друштва за српски језик и књижевност. Дио одржаних предавања је 
везан за књижевна питања, дио за језичке теме, а дио се тиче историје Срба у борби против унијаћења 
послије Велике сеобе под патријархом Арсенијем Чарнојевићем. Срећна је замисао да се уврсте и 
радови ђака: у њима се потврђује живо сјећање за очување сопственог идентитета и, не мање, поуздано 
владање могућностима исказа о својим осјећањима свијета и сопствене личности. Тим сјећањима и 
питањима посвећен је и цијели зборник. У околностима које обиљежавају традицију Срба у Хрватској, 
то даје основни печат књизи која је пред читаоцем."
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