
 
 
Поштовани,  

 

Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву има част да Вас позове да будете 

учесник Научног скупа Наука и стварност који ће се одржати 19. маја 2018. године на 

Филозофском факултету у Палама. Наставно-научно вијеће Филозофског факултета усвојило је 

сљедеће теме скупа:  

– Књига и периодика у 19. и почетком 20. вијека 

– Иновативност у библиотекарству 

– Лингвистика у савременим истраживањима  

– Језик и стварност 

– Темпорална референцијалност у лингвистици 

– Књижевност и стварност 

 Југословенство у књижевности: од 1918. до 2018. 

– Савремене тенденције у васпитању, образовању и настави 

– Истраживања у педагогији 

– Трендови у психологији 

– Филозофија и техника 

Поводом 200 година од рођења Карла Маркса 

 Наука и техника 

 Слобода и техника 

– Година 1918. у српској и европској историји 

– Берлински конгрес у српској и европској историји 

– Насеља и становништво у античко и средњовјековно доба 

– Медији и истина 

– Политика и стварност 

– Друштвено - хуманистички осврт на савремене друштвене проблеме 

– Улога географије у заштити и унапредјењу животне средине 

 

Молимо Вас да нам електронском поштом на адресу: redakcija@ffuis.edu.ba на приложеном 

формулару пријавите своје учешће и пошаљете наслов реферата (са краћим образложењем), 

најкасније до 20. априла 2018. године. Пријем Ваше пријаве потврдићемо електронском поштом 

на адресу са које је пријава упућена.  

Котизација за учешће на скупу износи 30 евра (60 км). Аутори чије теме буду прихваћене 

добиће инструкције за плаћање уз обавјештење о прихватању теме.  

Организатор не сноси трошкове пута и смјештаја учесника.  

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:  

20. 4. 2018. године – крајњи рок за пријаву;  

30. 4. 2018. године – обавјештење о прихватању теме  

19. 5. 2018. године – одржавање скупа  

30. 10. 2018. године – крајњи рок за слање радова  

 

Примите наше срдачне поздраве 

 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 


