
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 20. 

маја 2023. године на Филозофском факултету у Палама. Скуп ће бити огранизован уживо, 

а остављена је и могућност онлајн укључења у рад секција. Наставно-научно вијеће 

Филозофског факултета усвојило је сљедеће теме скупа: 

 

 La place de l'erreur dans l'enseignement de la langue étrangère: de l'analyse de 

l'interlangue à la proposition didactique 

 Иновације у настави кинеског језика, културе и књижевности 

 Језик и стил савремене српске књижевности  

 Превођење као кроскултурална комуникација 

 Енглески и српски академски дискурс 

 Лингвистика и терминологија 

 Корпусна лингвистика: методолошки и практични аспекти 

 Анализа дискурса као лингвистика 

 Провинција и провинцијалци у књижевности  

 Српска књижевност у европском контексту  

 Театар и реалност  

 Поезија и поетика Рајка П. Нога  

 Књижевност и савремена научна реалност  

 Савремена истраживања у психологији  



 Интеграциони и дезинтеграциони процеси у историји блаканских народа  

 Књига и култура кроз историју 

 Савремене тенденције у библиотекарству 

 Филозофија и тоталитарне идеологије  

 Политика, медији и стварност  

 Вриједности и идентитет у српском друштву  

 Социјални рад у контексту миграција и сукоба  

 Васпитање, образовање и настава – стање, проблеми, изазови и перспективе 

 Географија и стварност  

  

 

Молимо Вас да нам електронском поштом на адресу: skup.2023@ff.ues.rs.ba на 

приложеном формулару пријавите своје учешће и пошаљете наслов реферата (са краћим 

образложењем), најкасније до 30. априла 2023. године. Пријем Ваше пријаве потврдићемо 

електронском поштом на адресу са које је пријава упућена. Аутори чије теме буду 

прихваћене добиће обавјештење о прихватању теме.  

Радни језици скупа су српски, енглески, француски, руски, кинески и грчки. 

 

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: 

 

30. 4. 2023. године – крајњи рок за пријаву 

10. 5. 2023. године – обавјештење о прихватању теме 
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20. 5. 2023. године – одржавање скупа 

 

30. 9. 2023. године – крајњи рок за слање чланака 

 

Примите наше срдачне поздраве, 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 


