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Међународни студентски научни симпозијум на Филозофском
факултету Универзитета у Љубљани

Словенско језичко и књижевно повезивање те историјски контекст

10.–11. 4. 2020, Филозофски факултет Универзитета у Љубљани

Симпозиjум Словен Словену Словен студенте свих нивоа студија позива да напишу
чланак о словенском језичком и књижевном повезивању те историјском контексту.
 
Универзитет у Љубљани и његов члан оснивач, Филозофски факултет, који су након Првог
светског рата настали као последица распада Аустроугарске и настанка нове јужнословенске
државне творевине, Краљевине Југославије, у 2019. години славе стогодишњицу постојања.
Због тога што је управо удруживање (Јужних) Словена допринело стварању првог универзитета
на словеначком простору, у оквиру стогодишњице тема студентског симпозијума биће
посвећена управо повезивању Словена, било то у језичком, књижевном или историјском
контексту. Симпозијум ће се одржати 10. и 11. априла 2020 на Филозофском факултету у
Љубљани.

ОКВИРНА ТЕМАТСКА ПОДРУЧЈА
Лингвистика
- дијахрона лингвистика
- идеја заједничког језика
- међусобна комуникација (учење осталих словенских језика, споразумевање и
разумевање у прошлости и данас)
- избори језичких средстава (у преводима)
Књижевност
- познавање и рецепција (стране) словенске књижевности
- преводи
- међусобни утицаји литературе/аутора
- утицај историјског контекста на књижевно стварање
- поезија, проза, драматика
Историја
- међусобно повезивање/перцепција Словена кроз историју
- међународна сарадња/повезивање словенских струка/стручњака некада и
данас

Сажетак дужине до 300 речи (фонт Times New Roman, величина 12, проред 1,5) треба до 1. 12.
2019 послати на е-наслов simpozijslovan@gmail.com.
Пре сажетка треба навести наслов чланка, име аутора/ауторке (највише 2) и установу са које
долази/долазе.  Рок за слање радова је 23. 2. 2020. Пре симпозијума ће чланци бити
рецензирани. За симпозијум ће бити објављен и зборник чланака.
Службени језици симпозијума су словеначки, енглески, хрватски, српски,  босански и
црногорски. Учесници ће имати 20 минута за представљање радова.
Више информација о симпозијуму, програм, упутства за обликовање сажетака и чланака  те
упутства за цитирање можете наћи на интернетској страници simpozijslovan.wordpress.com.
За сва ваша питања смо доступни на е-наслову simpozijslovan@gmail.com.
Котизација за учешће је 10 € и обухваћа сарадњу на симпозиуму, програм, коктел међу
предавањима, научну рецензију и објаву зборника.


