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Поштовани/а,
У Институту за међународну политику и привреду у Београду, 21.09.2017. године одржава се
осми по реду тематски међународни научни скуп „Културно и историјско наслеђе Србије у
свету“. На овом стручном сусрету, као и до сада учествоваће реномирана имена из области
дипломатије, историје међународних односа, културног и историјског наслеђа и сродних научних
дисциплина, из наше државе и иностранства.
Конференција се одржава у оквиру активности на реализацији истраживачких научних циљева
макропројекта: „Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и
учвршћивања положаја Србије и међународним интегративним процесима – спољнополитички,
међународни економски, правни и безбедносни аспекти“ (пројекат бр. 179029).
Ове године посебно место имаће теме:




Улога српских националних мањина и верских заједница у очувању
културно-историјског наслеђа
Сукцесија и културно-историјско наслеђе Србије у иностранству

Организатор скупа позива ауторе да пријаве теме и по сопственом избору а које се односе на
очување и заштиту културно-историјског наслеђа Србије у иностранству (Дипломатија и култура,
Културна дипломатија: зашто мека а не тврда моћ?, Дипломатија и култура мира, Дипломатија и
безбедносна култура, Дипломатија и културни идентитет, Дипломатија и мултикултуралност,
Дипломатија Србије и култура пре и за време Првог светског рата, Дипломатија Југославије и култура
после другог светског рата, Дипломатија Србије и култура у ери проширене биполарности и светског
система, Дипломатија и глобализација културе, Дипломатија и култура дигитализације и информационих
технологија, Дипломатија и култура у спољним пословима и међународним односима, Савремена
културна дипломатија и међународни културни односи, Културна дипломатија и међународне
организације, Војна дипломатија и култура, Економска дипломатија и култура)
Тематска међународна научна конференције има за циљ да сагледа улогу српске дипломатије у
очувању и заштити културног и историјског наслеђа у инострансву, посебно у региону Централне
Европе. Да би се остварио постављен научни и истраживачки циљ, позивамо Вас да своја истраживања о,
култури Србије у иностранству, њиховом садашњем стању и перспективи, саопштите на конференцији.
Све оно што је настало као културно добро ван државних граница Србије уколико је сачувано или не,
може бити предмет интересовања и научне обраде: цркве, гробља, грађевине, задужбине, легати,
књижевна дела, музика, сликарски радови, слава, језик, манифестације, традиционала окупљања,
значајне личности итд. Дакле, све оно што спада у материјално и нематеријано културно наслеђе јесте
област коју треба сачувати и трајно, научно забележити а.
Институт за међународну политику и привреду жели као и до сада да све научне радове,
саопштења, информације, прегледе, фотографије и остало објави путем зборника научних радова и тако

исте трајно заштити. Имена свих аутора научних радова, саопштења или власника података биће
потписани како се то законски и подзаконским нормативним актима регулисано у области заштите
ауторских права.
Аутори научних радова имају пуну слободу код избора тема које ће обрадити.
Овом прилико дајемо и основне податке који кандидати треба да испуне како би задовољили
критеријуме тематске међународне научне конференције. Кандидат за учешће на овом научном скупу,
својим прилогом (рефератом) треба да задовољи критеријуме и стандарде прописане од стране Научног
већа ИМПП:
 Потенцијални реферат (научни рад) којим се кандидат пријављује за учешће на научном
скупу, треба да обрађује тему која је компатибилна са дефинисаном темом научног скупа за
који кандидат аплицира. Тема може да обрађује дипломатију, посебно дипломатију Србије у
односу на материјално и нематријално културно наслеђе као и утицај савремених
међународни процеса и релевантне актера на овом професионалном пољу. Конкретно:
дипломатске односе и културно наслеђе, интеграције, регионализацију, идентитет,
економске, политичке, правне и међународно-правне, војне, безбедносне услове и постојеће
проблеме у очувању наслеђа, могућности културног и историјског наслеђа као туристичког
потенцијала, упоредне анализе ове области у држави и иностранству, улога и значај
државних, невладихих и међународних невладиних организација у овој области и остале
теме које се директно или индеректо односе на ову област.
 Научна саопштења и остали текстови из ове области као што су документа, а нису у домену
научног рада, објавиће се такође у зборнику научних радова.
 Приложени научни рад својом опремом, структуром и приступом тематици коју обрађује,
треба да представља целовит преглед неке области или проблема на основу већ објављеног
материјала који је у прегледу сакупљен, анализиран и расправљан, и/или да садржи резултате
изворног истраживања. Такође, научне информације изнесене у раду морају бити обрађене и
изложене тако да се могу поновити и проверити анализе и закључци на којима се резултати
заснивају.
 До 20. маја 2017. године неопходно је доставити пријаву са апстрактом на српском и
енглеском или на неком другом светски признатом језику са назнаком кључних речи како је и
назначено у техничком упутству на сајту Института за међународну политику и привреду.
 Потенцијални учесници ће закључно са 30. мајем 2017. године, бити, обавештени о томе да
ли је тема њиховог научног саопштења, прихваћена.
 Сви научни радови подлежу стручној рецензији и не враћају се ауторима. Радови могу имати
највише два коаутора. Један аутор може имати пријављен само један рад, и један коауторски
рад.
 Најљубазније молимо да научни радови не буду дужи од једног ауторског табака (16 страна)
са свом потребном научном апаратуром.
 Научна конференција ће се одвијати на јужнословенским језицима, а по потреби на енглеском
и руском језику.
 Институт за међународну политику и привреду је обезбедио све неопходне техничке услове
(пројектор, платно, микрофоне, тонски запис) за рад научне конференције као и видео линк
(за оне који неће бити у могућности да лично присуствују конференцији, а буду желели да се
учесницима обрате).
 Последњи временски рок за предају прихваћених реферата је 21. 09. 2017. године. После
наведеног временског рока, послати научни радови, неће бити примани и узимани у обзир за
објављивање.
 Технички детаљи о конференције биће објављени на сајту Института

за учешће на научном скупу неопходно је да кандидат пријаву, у писаној или електронској
форми, доставе др Видоју Голубовићу на адресу Институт за међународну политику и привреду,
Београд, Македонска бр. 25, или vgolubovic@diplomacy.bg.ac.rs, најкасније до 20. маја 2017.

Молимо све ауторе да се придржавају техничког упутства као и да доставе тражене податке
упитником како бих исте користили у припрема програма скупа.
РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА
 Пријава теме и слање сажетака - до 20. 05. 2017.
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Обавештење о прихватању теме рада – 30.05. 2017.
Слање радова - до 21. 09. 2017.
Рецензентски поступак - до 31.10. 2017.
Слање завршених радова - до 15. 11. 2017.
Датум конференције - 21. 09. 2017.

Институт за међународну политику и привреду ће омогућити, штампање научних радова као и
техничке услове за рад тематске међународне научне конференције.
У очекивању обострано и вишестрано успешне личне и научне сарадње, срдачно Вас
поздрављамо.
За организациони одбор
др Видоје Голубовић

директор
проф. др Бранислав Ђорђевић

У Београду,
07. маја 2017.
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