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Са задовољством Вас позивамо да на 17. међународној научној конференцији MELISSA (Museums,
Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives) на тему Библиотеке на путу свиле која ће се
одржати 1. и 2. октобра 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Ово ће бити
седамнаеста међународна конференција коју Филолошки факултет у континуитету сваке године организује:
Скуп библиотекара балканских земаља: Сарадња, образовање, квалитет (2001), Интелектуална слобода u
савремене библиотеке (2003), Економска улога библиотека у савременом друштву (2004), Деца и библиотеке
(2005), Лидepcmвo 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 u Запада: наука, образовање, култура u уметност (2013), Први светски рат у култури
и библиографији (2014), Дигитална хуманистика (2015), Виртуелна култура (2016) и Транскултуралност и
библиотеке (2017).
Међународна научна конференција Библиотеке на путу свиле има за циљ пружање доприноса
истраживању културне, књижевне, научне историје цивилизација на Путу свиле, трансверзали Средоземља са
Источном Азијом. Пут је био од великог историјског значаја, јер је повезивао два различита културна
концепта и модела развоја која су и данас удаљена. Преношена разним путевима, свила је постала симбол везе
између Истока и Запада, метафора разних митова и легенди. Сведочења Марка Пола међу првим су
транскултуралним спознајама о народима и њиховим особеностима, о уметности, филозофији, вери, законима,
обичајима народа које посећује и са којима тргује. Комерцијални, политички, дипломатски, мисионарски
разлози подстицали су развијање пута свиле, на којем и дуж кога су се размењивале религиозне идеје,
филозофски назори, књижевна остварења, научне спознаје. Значајне технике, као производња пергамента,
потом хартије, и штампање књига, револуционарно су утицале на развој цивилизације. Библиотеке су
истинска културна средишта и светионици и метафора културног успона. Вишеаспектно,
мултидисциплинарно истраживање библиотека на Путу свиле, у дијахроној и синхроној равни, указаће на
споне међу културама, на којима се и данас надограђују цивилизацијски, економски и политички контакти.
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
20. августа 2018. године на libraries.silk.road@fil.bg.ac.rs. Образац за пријаве можете преузети на сајту
http://www.fil.bg.ac.rs/fakultet/naucni-skupovi-i-konferencije/.
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. За листу
препоручених хотела у центру Београда и инструкције о положају Факултета можете видети на линку
http://www.fil.bg.ac.rs/fakultet/naucni-skupovi-i-konferencije/.
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