Поштовани,
Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву има част да Вас позове да
будете учесник Научног скупа „Наука и стварност“ који ће се одржати 18. маја 2019.
године на Филозофском факултету у Палама. Наставно-научно вијеће Филозофског
факултета усвојило је сљедеће теме скупа:



















Филозофија, образовање и смисао модерне културе
Библиотекарство и стварност
Писана културна баштина
Српска православна црква од аутокефалности до савремености
Друштвене неједнакости и социјална искљученост у савременом друштву
Савремене друштвене промјене: проблеми и перспективе
Изазови социологије у савременом друштву
Живот и дјело проф. др Гојка Бабића
Савремени приступи педагошкој теорији и пракси
Савремена кретања у психологији
Географија – интердисциплинарни контекст
Европа од мита до интеграције: култура, традиција, књижевност и језик
Забрањени српски писци и књижевни критичари
Савремена тумачења књижевности за дјецу
Политика и стварност
Комуникација и стварност
Истраживање језика и корпусна лингвистика
Српски језик и очување културног идентитета

Молимо Вас да нам електронском поштом на адресу: redakcija@ff.uеs.rs.ba на
приложеном формулару пријавите своје учешће и пошаљете наслов реферата (са краћим
образложењем), најкасније до 26. априла 2019. 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.
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:
26. 4. 2019. године – крајњи рок за пријаву
30. 4. 2019. године – обавјештење о прихватању теме
18. 5. 2019. године – одржавање скупа
30. 11. 2019. године – крајњи рок за слање чланака
Примите наше срдачне поздраве,
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

