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Поштовани,
Филолошки факултет Универзитета у Београду, као образовна установа која баштини
двестогодишњу високошколску традицију, са широким образовним, култоролошким и научним
распоном интересовања и деловања, изучавањем 34 језика и њима припадајуће књижевности и
културе, једна је од водећих институција у Србији на плану развијања интеркултуралних и
мултикултуралних пројеката.
Овом приликом Филолошки факултет Универзитета у Београду има задовољство да Вас
позове да учествујете на међународној научној конференцији Хуманизам: култура или илузија? која
ће се одржати у Београду од 15. до 16. маја 2014. године.
У данашње време појам хуманизам полако излази из речника. У глобалном свету којим
управља проток капитала и закони технолошке дистрибуције, хуманистичке дисциплине губе на
реалној снази, али истовремено добијају на значају. Питање о хуманизму, упркос томе што може
изгледати анахроно, па чак и илузорно, одређује положај научне заједнице. Од позиционирања према
том питању зависиће изглед света у коме живимо. У којој мери је потребно прилагодити
хуманистичко наслеђе савременој цивилизацији, а у којој је мери неопходно прилагодити нашу
цивилизацију хуманистичком наслеђу – дилема је која обухвата мултидисциплинарне области
културолошких истраживања и свега онога што се некада називало филологијом.
У складу са тако обухватним истраживачким пољем, слободни смо да сугеришемо да се теме
излагања на Конференцији дефинишу у оквиру следећих научних кругова:
1. Положај хуманизма у савременој култури
2. Хуманистичко наслеђе и књижевност
3. Култура дијалога: језик и хуманост
4. Преводилачке дисциплине у (не)хуманом свету
5. Библиотеке данас: дигиталне технологије и очување хуманитета
6. Хуманије образовање и методичке дисциплине
7. Постхуманизам.
Панели би били фокусирани на одређене теоријске проблеме у вези са поменутим областима.
Образац за пријаве можете преузети на сајту: http://www.fil.bg.ac.rs/humanism2014/. Попуњене
обрасце учесници могу до 15. фебруара 2014. године послати на адресу: humanism2014@fil.bg.ac.rs.
Молимо Вас да дужина излагања не прелази 15 минута. Тачан распоред излагања биће
постављен на сајт Факултета по завршетку пријављивања.
Уз жељу да се састанемо у Београду,
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