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ОДСЕК ЗА ИСТОРИЈУ
са задовољством Вас обавештава да ће
МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

СЕОБЕ ОД АНТИКЕ ДО ДАНАС
БИТИ ОДРЖАНА ОД 14. - 15. АПРИЛА 2018. године
НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ, СРБИЈА

С

еобе или миграције су друштвени феномен. То је физичко кретање или померање
људских група с једног подручја у друго, обично преко великих удаљености. Сеобе
су присутне од праисторије, а кроз различите историјске периоде догађале су се у
облику добровољних или присилних миграција унутар једне области или између више
њих. Сеобе или миграције укључују различите феномене од развоја писма, културних
утицаја и интеракција до трговина робљем, прогона, сиромаштва, етничког чишћење и
сл. Последице таквих сеоба, с обзиром на различите историјске, социјалне, економске
и културне прилике, али и разлике, рађају једно ново мултикултурално наслеђе.
Реакција појединаца и заједница на премештање становништва могу бити веома
различите. Сеобе, ма које врсте, имале су значајан утицај на људску историју, мењајући
како макро тако и микросвет. У савременом свету које се истиче по мобилности и брзом
протоку информација, сеобе постају саставни део живота и друштва. Штавише, њихов
обим и обрасци постају све сложенији.
Молимо Вас да се одазовете овом позиву и пошаљете апстракт свог саопштења у
трајању од 15 минута, које се бави једном од следећих области:
1. Од грчких полиса до нове земље
5. Болест и миграције
2. Ubi bene, ibi patria
6. Књижевност и језик миграције
3. Историографија у изгнанству
7. Улога жене у миграцији
4. Политика и емиграција
Упутство за слање апстракта:
Радни језици конференције: српски и енглески језик.
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Апстракт треба да садржи:
1.
2.
3.
4.
5.

име и презиме аутора и коаутора,
назив институције запослења аутора и коаутора,
имејл-адресу аутора и коаутора,
наслов саопштења – до 15 речи,
јасан опис циљева, метода и очекиваних резултата који ће бити
представљен у саопштењу (раду) – између 150 и 300 речи,
6. кључне речи - до 5 речи

Апстракт треба послати електронски, као додатак имајлу у форматима doc или docx,
програм Microsoft Word за Windows, на имајл-адресу Конференције:
istorija@ff.uns.ac.rs
Рок за слање апстракта је 30. септембар 2017.
Рок за обавештење о прихватању: 1. децембар 2017.
Остале важне информације:
R Котизација: 25евра (EUR) у динарској (RSD) противредности, која покрива трошкове
промотивног материјала, пауза за кафу, као и штампање тематског зборника двоструко
рецензираних радова.

Срдачно Вас очекујемо у Новом Саду, у априлу!
Организациони одбор

НОВИ САД
15. јун 2017
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