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Партнери: 

Евроазијски национални универзитет Л. Н. Гумиљов, Филолошки факултет, Катедра за 

руску филологију, Казахстан 

Гомељски државни универзитет Ф. Скорина, Филолошки факултет, Катедра за руску, 

општу и словенску лингвистику, Бјелорусија 

Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Република Српска, Босна и 

Херцеговина 

Кишињевски државни педагошки универзитет Јон Креанга, Факултет филологије и 

историје, Република Молдавија 

Череповецки државни универзитет, Русија. 

 

Онлајн учесници су студенти првог, другог и трећег циклуса из Азербејџана, Бјелорусије, 

Босне и Херцеговине, Молдавије, Казахстана, Пољске, Русије, Румуније, Украјине.  

 

Тематски оквир Симпозијума: 

1. секција: Националне књижевности у дијалогу; 

2. секција: Културологија, лингвистика, дидактика; 

3. секција: Међукултурални и међудисциплинарни дијалог. 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/nbh-hmqj-sfv


Технички захтјеви за објављивање радова у рецензираном научном часопису 

„Свијет науке и млади: интердисциплинарност и дијалог” 

 

Поштоване колеге, 

Планирано је да се радови са симпозијума „Свијет науке и млади: интердисциплинарност 

и дијалог” објаве у научном часопису истог назива (ISSN 2734-7907, ISSN-L 2734-7907) до 

15. маја 2023. године, уз представљање часописа на међународној олимпијади „Руска 

ријеч”, која популаризује руски језик и руску културу у другом културном простору, а 

коју Одјељење за славистику „Петру Караман” организује у Јашију. Рок за слање радова је 

15. април 2023. године. 

Радови не треба да садрже више од 10 000 знакова. 

Организациони одбор симпозијума задржава право избора материјала за публикацију. 

Објављивање је бесплатно, а часопис се добија у pdf формату. Молимо Вас да радове 

шаљете у форми: Презиме_статья (нпр. Иванова_статья). 

 

Техничка упутства за писање рада: 

 

1. Формат: Microsoft Word 2007–2010  

2. Фонт: Times New Roman, величина слова 14 

3. Први ред увучен – 1,25 цм, обострано поравнање 

4. Проред:  

– међу редовима: 1,5 

– међу знаковима: обични 

– међу пасусима: нема 

5. Маргине:  

– горња – 2 цм 

– доња – 2 цм 

– лијева – 3 цм 

– десна – 1,5 цм 

6. Наслов рада (подебљан) на средини, великим словима, величина 12 

7. Презиме и име аутора (подебљано), презиме и иницијали ментора (подебљано), као 

и његова научна афилијација, назив факултета и подаци о универзитету пишу се на 

средини, величином 12 

8. Наслови и поднаслови (подебљано) увучени 

9. Апстракт и кључне ријечи: фонт Times New Roman, величина 12 

10. Списак литературе формира се по азбучном реду 

11. Литература се наводи у фуснотама. Странице се не нумеришу.  

 



ПРИМЈЕР РАДА 

 

КОНЦЕПТ „ЗЕМЉА” У ПЕРЦЕПЦИЈИ САВРЕМЕНИХ АУТОРА  

(НА МАТЕРИЈАЛУ НАЦИОНАЛНОГ КОРПУСА РУСКОГ ЈЕЗИКА) 

Марина ИВАНОВА, 

студенткиња 2. године русистике 

имејл-адреса:.............................. 

Ментор: 

проф. др ИВАНОВ В.И. 

имејл-адреса:............................... 

Гомељски државни универзитет Ф. Скорина, Филолошки факултет, Катедра за руску, 

општу и словенску лингвистику, Бјелорусија 

Апстракт: (до 300 знакова на енглеском и језику рада) 

Кључне ријечи: (до 5 ријечи на језику истраживања) 

 

Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст 

рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. 

Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст 

рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. Текст рада. 

Текст рада. Текст рада. 
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ОЧЕКУЈЕМО ВАШЕ РАДОВЕ ДО 15. АПРИЛА 2023. ГОДИНЕ. 

 

Организациони одбор 


