Поштовани,
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву има част да Вас позове да
будете учесник Међународног научног скупа „Наука и стварност“ који ће се
одржати 23. маја 2020. године на Филозофском факултету у Палама.
Суорганизатори скупа су Универзитет у Поатјеу (Француска), Универзитет Јарослав
Демидов (Русија), Филозофски факултет Универзитета у Марибору (Словенија),
Универзитет „1. децембар 1918“, Алба Јулија (Румунија) и Пекиншки Универзитет
страних студија (Кина).
Наставно-научно вијеће Филозофског факултета усвојило је сљедеће теме скупа:
•

Васпитање, образовање и настава – јуче, данас,сутра

•

Социјални рад: од маргинализације ка укључивању

•

Конфликти у глобализирајућем друштву и преображај идентитета

•

Словенски језици и књижевности у контакту: од дијахроније ка синхронији

•

Едукација у области заштите и унапређења животне средине

•

Француски језик у балканском контексту: језички, књижевни и културолошки
приступи (La langue française dans le contexte balkanique: approches linguistique,
littéraire et Culturelles)

•

Изазови информисања у дигиталном окружењу

•

Политика и стварност

•

Језик у свјетлу савремених проучавања

•

Анализа дискурса као лингвистика

•

Књижевност у свјетлу савремених проучавања

•

Култура памћења: догађаји, истраживачи и процеси

•

Савремена кретања у психологији

•

Савремени токови у изучавању кинеског језика, књижевности и културе

•

Савремени токови у настави српског језика и књижевности

•

Српска књижевност у европском контексту

•

Филозофија, наука и друштво знања

•

Инверзни спектрални проблеми

•

Књига, култура и образовање кроз историју

•

Савремене тенденције у библиотекарству

Молимо Вас да нам електронском поштом на адресу: skup.2020@ff.ues.rs.ba на
приложеном формулару пријавите своје учешће и пошаљете наслов реферата (са краћим
образложењем), најкасније до 10. априла 2020. године. Пријем Ваше пријаве потврдићемо
електронском поштом на адресу са које је пријава упућена. Котизација за учешће на скупу
износи 30 евра (60 KM). Аутори чије теме буду прихваћене добиће инструкције за
плаћање уз обавјештење о прихватању теме. Износ котизације покрива радне материјале,
заједнички ручак и свечану вечеру. Организатор не сноси трошкове пута и смјештаја
учесника.
Радни језици скупа су српски, енглески, француски, руски и кинески.
Важне напомене:
1. Пријаве које стигну након предвиђеног рока неће бити разматране.
2. Разматраће се искључиво пријаве аутора који имају научне афилијације.
3. Теме се могу пријавити индивидуално или у коауторству (највише два аутора).
4. Све радове ће рецензирати по два рецензента. Радови који не добију обје
позитивне рецензије неће бити објављени.
Важни датуми:
10. 4. 2020. године – крајњи рок за пријаву
17. 4. 2020. године – обавјештење о прихватању теме
23. 5. 2020. године – одржавање скупа
30. 11. 2020. године – крајњи рок за слање чланака
Примите наше срдачне поздраве,
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

