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Пoштoвани,
Поводом знамените годишњице, обележавања стогодишњице од избијања Првог
светског рата, Филолошки факултет Универзитета у Београду Вас са задовољством
обавештава да од 26. до 28. септембра 2014. године организује међународну конференцију на
тему Први светски рат у култури и библиографији. Ово ће бити тринаеста међународна
конференција коју Филолошки факултет организује: Скуп библиотекара балканских земаља:
Сарадња, образовање, квалитет (2002), Интелектуална слобода и савремене библиотеке
(2003), Економска улога библиотека у савременом друштву (2004), Деца и библиотеке (2005),
Лидерство у библиотекама (2006), Информациона писменост и доживотно учење (2007),
Електронска библиотека (2008), Етика у науци и култури (2009), Књига и језик (2010),
Дигитализација културне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину
(2011), Културе у дијалогу (2012) и Србија између Истока и Запада: наука, образовање,
култура и уметност (2013). Надамо се да смо претходних дванаест година, бавећи се у
континуитету актуелним темама из науке, културе и образовања, стекли Ваше поверење.
Конференција ће истаћи значај Првог светског рата како за идентитет српског народа тако и
за заједнички европски идентитет и рефлектовати сазнања научника из различитих етничких,
лингвистичких, политичких, друштвених и религиозних заједница на свим странама сукоба,
укључујући и противнике рата.
Намера организатора Конференције била би да се, између осталих, размотре теме:
- књижевни и уметнички живот: 1914-1918;
- српска култура у избеглиштву;
- Први светски рат у светској и српској књижевности;
- књиге и периодика у Првом светском рату;
- Први светски рат у библиографији.
Дефинисане теме треба да допринесу сагледавању историје која сеже даље од
традиционалне војне историје и укључује књижевну, уметничку и културолошку
реинтерпретацију искустава из периода 1914-1918.
Филолошки факултет Универзитета у Београду срдачно Вас позива на конференцију,
са молбом да кратке биографске податке, тему, сажетак (до 1500 карактера) и кључне речи
свога предавања, пријавите до 1. јула 2014. године на fwwcb@fil.bg.ac.rs . Образац за пријаве
можете преузети на http://www.fil.bg.ac.rs/fwwcb .
Радни језици конференције су српски и енглески. Молимо Вас да дужина излагања не
прелази 15 минута. Тачан распоред излагања биће постављен на сајт Факултета по завршетку
пријављивања.
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