
Научни и умјетнички скупови, конференције, семинари, форуми, фестивали и сл. 
организовани од стране факултета/ академије у 2016.  

 
 Укупан број скупова у 2016. 

Година Укупан број организованих 
научних/ умјетничких скупова 

2016 4 

 
 
Појединачни подаци о одржаним скуповима у 2016.  

Назив скупа/ 
конференције/ форума/ 
фестивала и сл. 

Шеста математичка конференција Републике Српске 

Значај (национални, 
међународни) 

међународни 

Мјесец (и година) 
одржавања скупа 

Мај, 2016 

Периодичност 
одржавања (годишње, 
сваке 2,3 године, и сл.) 

годишње 

Назив публикације 
која се издаје као 
исход овог скупа 

Зборник радова 

Резиме (2-3 реченице о 
скупу) 

Шеста математичка конференција Републике Српске ове 
годне је одржана на Филозофском факултету Универзитета у 
Источном Сарајеву у организацији Факултета и Друштва 
математичара Републике Српске. Конференција је имала 
међународни карактер са учесницима из земаља окружења и 
из иностранства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив скупа/ 
конференције/ форума/ 
фестивала и сл. 

Научни скуп Наука и стварност 

Значај (национални, 
међународни) 

Национални са међународним учешћем 

Мјесец (и година) 
одржавања скупа 

Мај, 2016. 

Периодичност 
одржавања (годишње, 
сваке 2,3 године, и сл.) 

годишње 

Назив публикације 
која се издаје као 
исход овог скупа 

Зборник радова 

Резиме (2-3 реченице о 
скупу) 

Научни скуп Наука и стварност одржава се традиционално 
у мају 2016. године по једанаести пут. Било је пријављено 
око 180 учесника из земље, земаља окружења и 
иностранства. Скуп је конципиран у више паралелних 
секција у складу са наукама и научним дисциплинама које се 
изучавају на факултету. Од сада ће се скуп организовати под 
истим именом  - Наука и стварност  како би био што 
препознатљивији. 

 
 

Назив скупа/ 
конференције/ форума/ 
фестивала и сл. 

Студентска конференција 

Значај (национални, 
међународни) 

национални 

Мјесец (и година) 
одржавања скупа 

Јул, 2016. 

Периодичност 
одржавања (годишње, 
сваке 2,3 године, и сл.) 

годишње 

Назив публикације 
која се издаје као 
исход овог скупа 

 

Резиме (2-3 реченице о 
скупу) 

Студентска конференција на Филозофском факултету у 
Палама одржава се крајем јуна сваке године. На 
конференцији могу учествовати студенти сва три циклуса 
студија са нашег и са других Факултета. Ово је трећа 
конференција до сада. Студенти углавном излажу реферате 
који се након рецензентског поступка објављују у 
електронском зборнику. 

 
 



Назив скупа/ 
конференције/ форума/ 
фестивала и сл. 

Научни скуп Савремена српска фолклористика 

Значај (национални, 
међународни) 

национални 

Мјесец (и година) 
одржавања скупа 

Октобар, 2016. 

Периодичност 
одржавања (годишње, 
сваке 2,3 године, и сл.) 

годишње 

Назив публикације 
која се издаје као 
исход овог скупа 

 

Резиме (2-3 реченице о 
скупу) 

Научни скуп Савремена српска фолклористика одржан је у 
октобру 2016. године на Палма. Заједно са Филолошким 
факултетом у Бањој луци, Филолошким Факултетом у Београду и са 
другим организаторима из Србије и наш Факултет је био један од 
организатора. На конференцију су учествовали наши најпознатији 
истраживачи фолклора и усмене књижевности, као и гости из 
Русије, Украјине и Србије.  
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