
 

 

 

Европски дан језика  

 26. септембар 2018. године 

ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске  

 

 

ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске под покровитељством 

Министарства просвјете и културе Републике Српске и у сарадњи са Савјетом Европе 

једанаесту годину заредом обиљежава Европски дан језика, дан европског 

плурилингвализма и мултикултуралности. 

Пригодне свечаности, с циљем да код публике свих узраста пробуде интересовање 

за учење језика, пратиће обиљежавање овог, за европске интеграције, важног догађаја. 

 

1. Литерарни састав на тему Желим научити твој језик  

 

 Библиотека је 30. августа послала конкурс свим основним школама из Бањалуке  

(шеснаест школа) и радови ће бити категорисани у три групе према узрасту: 

 

- ученици првог, другог и трећег  разреда 

- ученици четвртог, петог и шестог разреда  

- ученици седмог, осмог и деветог разреда 

 

Школе страних језика и језички центри, побједнике ће наградити бесплатним курсом 

страног језика и другим вриједним наградама.  

 

 

2. Сајам језика (хол) 

 

 Школе страних језика, институти и језички центри као и удружења мањина на 

штандовима ће промовисати програме свог рада, понуду курсева и културне активности. 

Представиће се: Француски институт у Босни и Херцеговини, Руски културни центар, 

Glossa центар за њемачки језик, Cambridge центар, Oxford едукативни центар, 

Germania, „Ческа беседа“ Удуржење Чеха града Бања Лука, Удружење Италијана града 
Бања Лука, Удружење Мађара Републике Српске „Magyar Szo“ Бања Лука, Културно 
просвјетно удружење Украјинаца „Тарас Шевченко“ Бања Лука, Удружење Словенаца 
„Триглав“ Бања Лука 

 

3. Квиз познавања Европе  

  

 Квиз представља такмичење за три основне школе: „Алекса Шантић“, „Петар 

Петровић Његош“ и „Бранко Ћопић “. Побједничку екипу од четири ученика наградиће 

центри за учење страних језика бесплатним курсом језика. 

 

 



 

 

4.  Централна манифестација  

  

 На централној манифестцији наступаће Калина Гајић, Тамара Дакић, Руски хор 

Александар Невски, Гимназија Бања Лука, Glossa центар за њемачки језик, Marco Polo 

школа страних језика, Хор удружења Италијана Републике Српске 

 

 

5. Радионице страних језика 

 

Током обиљежавања Европског дана језика одржаће се 13 језичких радионица за ученике 

основних и средњих школа. Заступљени језици су: француски, енглески и њемачки. 

Предавачи ће бити професори школа и центара за учење страних језика. 

 

 

6. Стручна предавање намијењена професорима страних језика  

 

6.1. „Фактори који утичу на течни говор на страном језику“ – радионицу ће одржати 

мр Санда Бјелајац, Комуниколошки факултет у Бањалуци и Oxford едукативни центар 

 

6.2. „Тинејџери уче другачије“  - радионицу ће одржати Аљоша Прерадовић из Glossa 

центра за њемачки језик  

 

7. Радионице француског језика за државне службенике  

 

Француски институт у Босни и Херцеговини ће, у оквиру обиљежавања Европског дана 

језика у ЈУ Народној и универзитетској библиотеци Републике Срспке, одржати двије 

бесплатне радионице немијењене државним службеницима.  


