
Саопштења на научним и стручним скуповима 

 

 На тематској конференцији Град у језику, књижевности и култури, која је 

одржана на Филолошком факултету у Београду од 18–19. новембра 2004. године, 

представила рад под називом Увод у анализу енглеских имена места.  

 

  На међународном научном скупу 1st Belgrade International Meeting of English 

Phoneticians – BIMEP 2008, који је одржан од 27–28. марта 2008. године на 

Филолошком факултету у Београду у организацији Катедре за англистику, 

представила рад под насловом On Some Phonological Processes in English Place 

Names. 

 

 На међународној конференцији NileTESOL Skills Conference XV—Connections: 

Implications for Students, Teachers and Educational Systems, која је одржана од 2–4. 

фебруара 2010. године у Каиру у организацији Америчког универзитета, 

представила рад под насловом Теаching Pronunciation with Integrated Curriculum. 

 

 На међународној конференцији English Language and Literature Studies: Tradition 

and Transformation – ELLSTAT, која је одржана на Филолошком факултету у 

Београду од 23–24. октобра 2015. године у организацији Катедре за англистику, 

учествовала са радом под насловом L-Vocalisation as an Indicator of Transformation 

of Standard Pronunciation. 

 

 

 

 

 

 



Научно и стручно усавршавање 

 

 Учешће на семинару за наставнике енглеског језика Shakespeare and his Stage: 

Cultural Seminar for Teachers at Shakespeare’s Globe у организацији удружења 

English Speaking Union oд 10–16. августа 2008. године у Лондону. 

 

 Присуство на међународној научној конференцији ELLSIIi 75 – English Language 

and Literature Studies: Interfaces and Integrations, која је одржана од 10–12. 

децембра 2004. године на Филолошком факултету у Београду у организацији 

Катедре за англистику. 

 

 

 Присуство на међународној научној конференцији ELLSIIR – English Language 

and Literature Studies: Image, Identity, Reality, која је одржана од 4–6. децембра 

2009. године на Филолошком факултету у Београду у организацији Катедре за 

англистику. 

 

 Учешће у организацији међународног научног скупа 2nd Belgrade International 

Meeting of English Phoneticians – BIMEP 2010, који је одржан од 24–25. марта 

2010. године на Филолошком факултету у Београду у организацији Катедре за 

англистику. 

 

  

 Учешће у организацији међународне конференције ELLSEE – English Language 

and Literature Studies: Embracing Edges (ELLSEE), која је одржана од 7–9. 

децембра 2012. године на Филолошком факултету у Београду у организацији 

Катедре за англистику.  

 

 

 

 



Стипендије  

 

 Стипендија Удружења за међународну комуникацију на енглеском језику –

English Speaking Union за учешће на семинару Shakespeare and his Stage: Cultural 

Seminar for Teachers at Shakespeare’s Globe, који је одржан од 10–16. августа 

2008. године у Лондону. 

 

 Стипендија Амбасаде САД за учешће на конференцији NileTESOL Skills 

Conference XV—Connections: Implications for Students, Teachers and Educational 

Systems у организацији Америчког универзитета у Каиру од 2–4. фебруара 2010. 

године. 

 

 

Чланство у научним и стручним асоцијацијама  

 

 

 Дописни члан удружења English Place-Name Society из Нотингема од новембра 

2003. године до данас. 

 

 Члан Удружења за међународну комуникацију на енглеском језику – English 

Speaking Union од 2008. године до данас. 

 


