ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ПРВО ПОЗИВНО ПИСМО

СТУДИЈЕ ЈАПАНОЛОГИЈЕ – ТРАДИЦИЈА И
ИЗАЗОВИ БУДУЋНОСТИ
МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

У име Oрганизационог одбора, задовољство нам је да вам упутимо прво позивно писмо
са информацијама у вези са предстојећом међународном интердисциплинарном
конференцијом Студије јапанологије – традиција и изазови будућности, која ће се
одржати 18. новембра 2016. године у организацији Филолошког факултета
Универзитета у Београду, а поводом 40 година од почетка наставе јапанског језика на
просторима југоисточне Европе.
Први час јапанског језика на Филолошком факултету у Београду одржан је 11. новембра
1976. године. Од 1985. године. Лекторат за јапански језик прерастао је на ниво Групе за
јапански језик и књижевност да би данас постао студијски профил ЈАПАНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ
И КУЛТУРА. Филолошки факултет Универзитета у Београду сада је расадник висококвалитетних
кадрова из широке области јапанологије, посебно на просторима западног Балкана. У исто
време су, и Филолошки факултет и регион, значајно обогатили своја сазнања о јапанској
цивилизацији: у организацији свакодневног живота и пословања, у хобијима и начину
размишљања, у богатству књижевних превода и све чешће приступачних облика
традиционалних јапанских уметности као што је ракуго, у каизен систему управљања
предузећима, борилачким вештинама, различитим видовима забаве, као што су аниме, манге,
до сушија, здраве хране и слично.
Конференција Студије јапанологије – традиција и изазови будућности, има за циљ да
се посвети питањима везаним за опстанак и ширење студија јапанологије. Као што је Јапан
увек учио на својој традицији, желимо и ми да се наше богато искуство утка у будуће пројекте.
Стога предлажемо следеће теме за рад конференције:
1. Јапански језик – општа лингвистика, методика наставе, корпусна лингвистика,
социолингвистички аспекти

и сл,
2. Књижевност Јапана,
3. Култура, економија и историја Јапана,
4. Наука и технологија Јапана.

Језици конференције су српски, енглески и јапански, а време одређено за излагање
радова је 15 минута, уз пет додатних минута предвиђених за дискусију.
Пристигли апстракти ће бити одабрани на основу компатибилности са темом
конференције, академске вредности и оригиналности теме, приступа и истраживања. Потврда
о прихватању рада биће послата ауторима до 30. септембра 2016. године. По завршетку
конференције и процеса рецензирања, изабрани радови биће објављени у оквиру тематског
зборника радова.
Уколико желите да учествујете, молимо Вас да формулар за регистрацију, који можете
наћи у прилогу овог позива, попуните и пошаљете најкасније до 15. октобра 2016. године на
адресу jsquest2016@gmail.com. Нижа цена котизације резервисана је за оне који се пријаве
најкасније до 1. октобра 2016. године.
Напомена: Могуће је извршити плаћање котизације на лицу места на дан пријема
(18.11.2016) у готовини, уколико се то писмено затражи унапред приликом пријављивања
путем мејла или као коментар на Обрасцу за пријављивање.
Котизација у износу од 80 евра до 1. августа 2016, односно 120 евра ако се регистрација
изврши до 1. септембра 2016. године, обухвата трошкове организације, конференцијски
материјал, освежење током пауза за кафу, ручак (шведски сто), штампање зборника одабраних
радова, као и свечану вечеру 18. новембра 2016. године. Обилазак града 19. новембра је по
слободном избору и кошта 30 евра.

Листу препоручених хотела у центру Београда и инструкције о положају Филолошког
факултета
Универзитета у Београду можете видети на линку: http://www.fil.bg.ac.rs/fakultet/naucni-skupovi-ikonferencije/.

Очекујемо Вас у новембру у Београду!
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