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Поштоване колегинице и колеге, 

Позивамо вас да пријавите излагање на деветом по реду научном скупу „Културно и 
историјско наслеђе Србије у свету”, који 6. новембра 2018. године организује Институт за 
међународну политику и привреду. 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.  

Скуп има за циљ да сагледа улогу српске дипломатије у очувању и заштити културног и 
историјског наслеђа у иностранству, посебно у региону Средње Европе. Да би се остварио 
постављен научни и истраживачки циљ, позивамо Вас да своја истраживања о култури Србије у 
иностранству, те 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, традиционална 
окупљања, значајне личности итд. Мишљења смо да све оно што спада у материјално и 
нематеријано културно наслеђе треба сачувати, анализирати и трајно забележити одговорним 
научноистраживачким радом. Због тога ће Институт за међународну политику и привреду након 
конференције објавити зборник са научним радовима, саопштењима, прегледима и 
фотографијама.  

У поступку одабира потенцијалних излагања за овогодишњи скуп приоритет имају 
следеће тематске области: 

 Дипломатија и њена улога у културно-историјском наслеђу; 

 Улога српских националних мањина и верских заједница у очувању културно-
историјског наслеђа; 

 Сукцесија и културно-историјско наслеђе Србије у иностранству.  

Важни датуми:  

 Пријава теме излагања и апстракта – 30. септембар 

 Обавештење о прихватању теме излагања – 10. октобар  

 Рок за пријем чланака – 6. новембар 

 Рецензентски поступак – 1. децембар 

 Рок за пријем исправљених чланака – 15. децембар  



 

 Електронска адреса за пријаве – vanja.pavicevic@diplomacy.bg.ac.rs 

Смернице за потенцијалне излагаче: 

 Пријављена излагања могу имати највише два коаутора. Исти аутор може имати 
пријављено само једно излагање.  

 Излагање треба да обрађује тему која улази у дефинисани тематски оквир скупа.  

 Тема излагања се пријављује заједно са апстрактом на српском и енглеском језику, обима 
300–500 речи. Апстракт мора да пружи информативан приказ чланка представљањем 
основних хипотеза, циља, метода и резултата истраживања. Испод апстракта излагач 
прилаже највише 10 кључних речи које најбоље описују садржај излагања.  

 Приложени научни рад својом научном апаратуром, 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. Резултати научног истраживања 
представљени у чланку морају да буду обрађени и изложени тако да се могу поновити и 
проверити анализа и закључак аутора.  

 Сви приложени научни чланци подлежу рецензији и треба да буду обима до 7000 речи.  

 Научна саопштења и остали текстови из ове области као што су документа, а нису у 
домену научног рада, могу да буду објављени у зборнику. 

 

НАПОМЕНА: Програмски одбор ће размотрити само благовремено и целовито 
достављене пријаве и само излагања чије се теме уклапају у постављени 
тематски оквир.  

 

У очекивању обострано и вишестрано успешне личне и научне сарадње, срдачно Вас 
поздрављамо. 

  

      За организациони одбор                                        Председник Програмског одбора 

Др Ненад Васић                                             Др Видоје Голубовић 

 

 


