Поштоване колеге,

Филозофски факултет Универзитета у Нишу организује 9. новембра 2019. годинe, по
девети пут, научну конференцију са међународним учешћем под заједничким радним
називом НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ - НИСУН 9.
Циљ скупа је окупљање научника, универзитетских професора и будућих наставника, те
сучељавање њихових гледишта о различитим аспектима ове тематике из перспективе
властитог поља проучавања у оквиру неке од хуманистичких или друштвених наука.
Презентације које се баве компаративном анализом питања и проблема из области
националне филологије и иностраних филологија, као и из других научних дисциплина –
увек су добродошле.
Пријаве својих истраживачких тема можете слатиу оквиру следећих секција:
1.
2.
3.
4.

Савремене интерпретације античке филозофије
Методолошки проблеми савремене филозофије
Историографија и савремено друштво
Историјско наслеђе Балканског полуострва кроз векове (од антике до савременог
доба)
5. Психологија и квалитет живота
6. Социјална искљученост: концепти, механизми и праћење резултата
истраживања
7. Социјална политика и социјални рад у друштвима у транзицији
8. Савремени изазови у педагогији
9. Медији пред савременим изазовима
10. Савремени токови у науци о језику (савремени токови у дијалектологији; почеци
српске писмености; савремени српски правопис између свемоћи и немоћи)
11. Савремени токови у науци о књижевности
12. Књижевно стваралаштво Добрице Ерића
13. Изазови савремене русистике
14. Курсеви страних језика: теоријске поставке и практичне импликације
15. Немачки језик, књижевност и култура у теорији и пракси
Предвиђено време излагања је до 20 минута (15 минута за презентацију и пет минута за
дискусију). Радни језици скупа су: српски и сви други словенски језици, енглески,

француски и немачки. Резимеи прихваћених саопштења биће објављени у књизи резимеа
радова са скупа, а радови у целини који буду добили позитивне рецензије биће објављени
у зборнику радова након одржавања конференције.
Уз уважавање ваших научних домета, позивамо вас да учествујете на конференцији
НИСУН 9.

ВАЖНИ ДАТУМИ И ИНФОРМАЦИЈЕ
Своје учешће на конференцији НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ – НИСУН 9 можете
пријавити искључиво попуњавањем и слањем електронског обрасца доступног на адреси:
https://www.filfak.ni.ac.rs/nisun9.
Рок за пријављивање тема и слање резимеа је 31. август 2019. године. Обавештење о
прихватању теме добићете најкасније до 1. октобра 2019. године.
Формулар за пријаву теме (у .doc или .docx Word формату) треба да садржи следеће
податке:

1. Назив сесије
2. Наслов рада
3. Име аутора (име, средње слово, презиме)
4. Научно звање
5. Назив институције у којој аутор ради
6. Адреса (улица и број, поштански број и место, држава)
7. Пословни имејл
8. Контакт телефон
9. Резиме (800–1000 словних знакова са размацима)*
10. До пет кључних речи или синтагми
*Поред резимеа на језику којим ће рад бити писан, неопходно је доставити и резиме
преведен на један од радних језика скупа (на пример, ако ће ваш рад бити на енглеском,
молимо вас да нам пошаљете резиме на енглеском и на још једном од понуђених радних
језика скупа).

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Котизација за учешће на конференцији износи 6000 динара за домаће учеснике или 50
евра за стране учеснике и обухвата: књигу резимеа, сертификат о учешћу на скупу,
трошкове објављивања зборника саопштења са научног скупа, заједничку вечеру у

ресторану, кетеринг у згради Филозофског факултета. Учесници сами сносе трошкове
преноћишта у Нишу и превоза до Ниша и натраг.
За учеснике који су спречени да излажу на скупу, али би желели да се њихов рад објави у
тематском зборнику радова са конференције НИСУН 9, котизација је 2500 динара за
домаће учеснике или 30 евра за стране учеснике. Уплата ове котизације и слање рада
подразумева укључивање рада у процес рецензентске процене, у односу на коју ће се
накнадно проценити да ли ће рад бити прихваћен за објављивање.
Котизацију у динарском износу можете уплатити на текући рачун Филозофског факултета у
Нишу (број 840-1818666-89, са позивом на број 742121025, уз назнаку „Котизација за
научни скуп Наука и савремени универзитет - НИСУН 9ˮ, у еврима на девизни рачун
Факултета број 500100-100146351, SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165), или
готовински непосредно пред почетак скупа, приликом регистрације.
Молимо вас да, уколико уплату извршите раније, са собом понесете признаницу о
извршеној уплати како бисте је показали на увид приликом регистрације.
За сва остала питања можете се обратити Организационом одбору научног скупа НИСУН 9
путем мејла nisun9@filfak.ni.ac.rs.
Биће нам драго да будете учесници наше конференције у новембру 2019.
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