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POZIV 

Međunarodna studentska konferencija  

Književni i jezični dijalozi 
 

Udruga studenata kroatistike Idiom s Filozofskoga fakulteta u Rijeci organizira treću 

međunarodnu studentsku konferenciju posvećenu književnim i jezičnim temama te poziva sve 

zainteresirane studente kroatistike i bliskih znanosti hrvatskih i svjetskih sveučilišta da se 

prijave za sudjelovanje. Konferencija pod nazivom Književni i jezični dijalozi održat će se 21. 

i 22. listopada 2016. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci. 

 

O KONFERENCIJI 

Konferencija je zamišljena kao dvodnevan susret studenata kroatistike, kroatologije, 

učiteljskih studija te ostalih studija povezanih s temom Konferencije. Cilj je povezati 

studente, aktivne istraživače, ne samo iz Republike Hrvatske nego i iz ostalih zemalja svijeta. 

 

JEZICI KONFERENCIJE 

Službeni su jezici Konferencije hrvatski i engleski.  
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SUDJELOVANJE 

Sudjelovati mogu studenti preddiplomskih i diplomskih studija te doktorandi, aktivno (kao 

izlagači) i pasivno (kao slušači).   

 

PRIJAVA 

Jedan autor može prijaviti do dva izlaganja uz uvjet da su oba izlaganja u suautorstvu ili je 

jedno izlaganje samostalno, a drugo u suautorstvu. Jedan rad mogu prijaviti najviše tri autora. 

Izlagači će biti podijeljeni u sekcije, ovisno o prijavljenim temama. Predviđeno trajanje 

izlaganja je dvadeset minuta, a nakon svakoga izlaganja slijedi desetominutna rasprava.   

Temu (naslov rada) zajedno sa sažetkom i ključnim riječima na hrvatskome ili 

engleskome jeziku izlagači prijavljuju slanjem prijavnice za izlagače (format .doc ili 

.docx) do 15. kolovoza 2016. godine isključivo na e-adresu: studkon.ri@gmail.com. 

Obavijest o prihvaćanju tema (sažetaka) sudionici će primiti do 31. kolovoza 2016. godine.  

Slušači se prijavljuju slanjem prijavnice za slušače do 31. kolovoza 2016. isključivo na e-

adresu: studkon.ri@gmail.com. 

 

KOTIZACIJA 

Kotizacija pokriva dio troškova smještaja sudionika izvan Rijeke, tiskanja knjige sažetaka, 

materijala za Konferenciju i osvježenja u stankama.  

Cijena kotizacije za izlagače izvan područja Rijeke iznosi 150 HRK (20 EUR), za izlagače s 

područja Rijeke 100 HRK (15 EUR), a za pasivne slušače izvan područja Rijeke 100 HRK  
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(15 EUR). Pasivni slušači s područja Rijeke ne plaćaju kotizaciju. 

Izlagači će uz obavijest o prihvaćanju sažetka primiti i podatke o načinu uplate kotizacije, a 

slušači će istu obavijest primiti neposredno nakon poslane prijavnice. 

 

PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ 

Za sudionike (izlagače i slušače) izvan Rijeke bit će organiziran smještaj te će organizator 

snositi troškove smještaja. Troškovi puta neće biti pokriveni. 

 

VAŽNI DATUMI 

 Prijava teme znanstvenoga rada sa sažetkom: do 15. kolovoza 2016.   

 Obavijest o prihvaćanju sažetaka: do 31. kolovoza 2016. 

 Prijava slušača: do 31. kolovoza 2016.  

 Uplata kotizacije i potvrda dolaska: do 30. rujna 2016. 

 Slanje znanstvenoga rada: do 15. listopada 2016. 

 Održavanje Konferencije: 21. i 22. listopada 2016. 

 

 

Veselimo se prijavama i vidimo se u Rijeci! 

 

Za Organizacijski odbor Konferencije: 

Tajana Rogina, predsjednica 


