
  

 

 

НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СИМПОЗИЈУМИ И ДРУГИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФАКУЛТЕТА У 2013. ГОДИНИ (укључујући и студентске скупове) 

 

Универзитет 

у Новом Саду 

Филозофски 

факултет 

 

 

Назив скупа, врста скупа 
Институције учеснице у 

организацији скупа 

Статус у 

реализацији 

(организатор / 

суорганизатор) 

Број 

пријављених 

радова 

Број 

учесника 

(домаћи / 

страни) 

Теме скупа Датум скупа 

Место 

одржавања 

скупа 

Извори 

финансирања 

скупа 

English Language and 

Anglophone Literatures 

Today 2 (ELALT), 

међународна 

конференција 

Филозофски факултет, Нови 

Сад 
Организатор 76 

86 

(59 

домаћих/ 

27 страних) 

лингвистика и англофона књижевност 16. 3. 2013. 

Филозофски 

факултет, 

Нови Сад 

Сопствена 

средства, средства 

од котизације  

учесника 

ПЕДАГОГИЈА, 

ОБРАЗОВАЊЕ И НАСТАВА 

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЈА 

 

Факултет природословно-

математичких и одгојних 

знаности 

Свеучилишта у Мостару 

Студиј педагогије, 

Филозофски факултет 

Универзитета у Новом Саду 

Одсек за педагогију 

и 

Учитељски факултет 

Свеучилишта у Загребу 

суорганизатор 41 

238  (64/ 

174) 

 

образовне политике, промоција активног 

грађанства, учинци глобализације на 

педагогију, осигурање квалитета образовања, 

теорије и истраживачки приступи 

образовању, нове технологије у образовању, 

педагогија целоживотног учења 

21-23. 03. 2013. 

 

 

Мостар, 

Босна и 

Херцеговина 

котизација 

Радионица 

Postmoderne 

ambivalentnosti i polariteti u 

centralnoj Evropi i Vojvodini 

Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 
организатор 16 

16 (домаћи 

и страни) 

филозофија, теорија културе, теорија 

уметности 
3-4. 04. 2013. 

Филозофски 

факултет, 

Универзитет 

у Новом 

Саду 

сопствена средства 

Константин, Сирмијум и 

рано хришћанство 

 

међународни научни 

симпозијум 

Завод за заштиту споменика 

културе . Митровица и 

Филозофски факултет Одсек 

за историју, Филозофски 

факултет 

суорганизатор 10 
10 

8/2 
Константин, Сирмијум, рано хришћанство 20. 06. 2013. 

Сремска 

Митровица 

Општина Сремска 

Митровица 

Савремена српска 

фолклористика 

Центар за истраживање 

српског фолклора 

Филозофски факултет, Нови 

Сад 

организатор 28 25/3 Српски фолклор 4-5. 10. 2013. 

Филозофски 

факултет, 

Нови Сад 

Котизација 

Улога медија у 

нормализацији односа на 

Западном Балкану, 

међународна научна 

конференција 

Филозофски факултет Нови 

Сад, Одсек за медијске 

студије; 

Центар за истраживање 

религије, политике и 

друштва, Нови Сад 

организатор 29 16/13 

1. Медији и јавни интерес 

2. Медији и говор мржње 

3. Медији и суочавање с прошлошћу 

4. Медији и религија 

5. Медији, нација и национализам 

4-5. 10. 2013. 

Филозофски 

факултет, 

Нови Сад 

Котизације, 

Традуки фондација 

Филозофски 

факултет (Одсек за 

медијске студије) 

Мостови медијског 

образовања 2013. 

међународна научна 

конференција 

Филозофски факултет Нови 

Сад, Одсек за медијске студије 
организатор 41 26/9 

1.Медијска писменост 

2. Медијска пракса 

3.Родне студије 

4.Теоријски и методолошки  приступи у 

медијском образовању 

 

4-5. 10. 2013. 

Филозофски 

факултет, 

Нови Сад 

Покрајински 

секретаријат за 

науку и 

технолошки развој, 

Филозофски 

факултет (Одсек за 



медијске студије) 

Међуародни научни скуп 

Diachronic Slavonic syntax: 

language contact vs. internal 

factors 

Одсек за српски језик и 

лингвистику (Филозофски  

факултет, Универзитет у 

Новом Саду) у сарадњи са 

Одсеком за славистику 

(Универзитет у Регензбургу) 

организатор 15 10/3 

• синтаксичке промене у словенским 

језицима услед језичког контакта: 

структурна конвергенција, образац 

репликације, промена индукована 

страним утицајем; 

• унутарјезички мотивисане синтаксичке 

променe у словенским језицима; 

• однос између унутарјезички мотивисаних 

фактора и фактора условљених језичким 

контактом у синтаксичким променама 

словенских језика; 

• међуоднос различитих језичких нивоа у 

процесу синтаксичке промене; 

• синтаксичке промене услед језичког 

контакта  које се дешавају на нивоу 

вернакуларних идиома; 

• улога превода; 

• улога језичке идеологије (пуризми, 

престиж итд .) и планирање корпуса. 

11-12. 10. 2013. 

Филозофски 

факултет, 

Нови Сад 

средствима од 

Покрајинског 

секертеријата за 

науку и 

технолошки развој,  

средствима 

добијеним од 

котизације, као и 

сопстевним 

средствима  

Међународни научно-

стручни скуп 

Савремени трендови у 

психологији 

Филозофски факултет, Одсек 

за психологију, Универзитет у 

Новом Саду (студентски 

сегмент скупа, под називом 

"ТраНСферов подскуп", 

организовао је Клуб 

студената психологије 

"ТраНСфер") 

организатор 226 

400 

(домаћи и 

страни) 

секције за клиничку психологију, педагошку 

психологију, когнитивну психологију и 

психологију перцепције, психологију 

личности и психометрију, позитивну 

психологију, развојну психологију, 

социјалну психологију 

11-13. 10. 2013. 

Филозофски 

факултет, 

Универзитет 

у Новом 

Саду 

средства додељена 

од стране 

Министарства 

просвете, науке и 

технолошког 

развоја Републике 

Србије 

средства додељена 

од стране 

Покрајинског 

секретаријата за 

науку и 

технолошки развој 

Аутономне 

покрајине 

Војводине 

средства додељена 

од стране Савета 

града Новог Сада 

донација Едиција 

Синапса, Београд 

Три века карловачке 

митрополије 

научни скуп 

Сремска епархија, Мало 

историјско друштво Нови Сад 

и Филозофски факултет 

Одсек за историју 

суорганизатор 42 42 Карловачка митрополија 1-3. 11. 2013. 
Сремски 

Карловци 

Сремска епархија, 

Мало историјско 

друштво, Нови Сад 

Конференција Језици и 

културе у времену и 

простору 3 

Филозофски факултет 

Универзитета у Новом Саду 

 

организатор 122 
148 

(114/34) 

· фонетика, фонологија 

· морфологија, синтакса 

· семантика, прагматика 

· анализа дискурса 

· социолингвистика 

· психолингвистика 

· контрастивна лингвистика 

· контактна лингвистика 

· корпусна лингвистика 

· лексикографија 

· настава језика 

· усвајање језика 

16. 11. 2013. 

Филозофски 

факултет, 

Нови Сад 

котизације и 

Покрајински 

секретаријат за 

науку и 

технолошки развој 



· транслатологија 

· студије културе 

· комуникологија 

· књижевна историја 

· књижевна теорија 

· књижевна критика 

· социологија 

· историја 

Личности војвођанског 

простора. Војвођански 

простор у контексту 

европске историје, 

међународна 

научна конференција 

Филозофски факултет, Одсек 

за историју и Скупштина 

општине Бачка Паланка 

суорганизатор 51 38/13 Војвођански простор 23. 11. 2013. 
Бачка 

Паланка 

Покрајински 

секретаријат за 

науку и Општина 

Бачка Паланка 

Седми међународни 

интердисциплинарни 

симпозијум Сусрет 

култура 

Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 
организатор 54 46/14 

• односи појединаца и група дефинисани 

културалним контекстом; 

• формирање појединаца и група унутар 

дате културе (идентитет, 

интеркултуралност и 

мултикултуралност); 

• однос културе и појединих друштвених 

система (образовање, стваралаштво, 

медији); 

• језик и књижевност као културни 

феномени; 

• локално и глобално у култури. 

30. 11. 2013. 

Филозофски 

факултет, 

Универзитет 

у Новом 

Саду 

сопствена 

средства, средства 

Покрајинског 

секретаријата за 

науку и 

технолошки развој 

Огледало 

(Међународни скуп) 

Филозофски факултет, Нови 

Сад, 

Колегијум за високо 

образовање војвођанских 

Мађара, Нови Сад 

суорганизатор 

 
14 14 (13/1) 

Огледало, Војвођанска мађарска 

књижевност – контексти – кодови 

идентитета 

13. 12. 2013. 

Филозофски 

факултет, 

Нови Сад, 

Покрајински 

секретаријат за 

науку, Фондација 

Секереш 

 

Податке потврђује: Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, деканица 

 

 


