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PRVI POZIV 

 

Studenti Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentska udruga 

Lingvos pozivaju sve zainteresirane studente kroatistike, ali i bliskih 

znanstvenih grana, hrvatskih i svjetskih sveučilišta na sudjelovanje na 

Međunarodnoj studentskoj konferenciji Pontes poeticae. Konferencija će se 

održati 23. i 24. svibnja 2014. na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Cilj je 

Konferencije omogućiti studentima humanističkih znanosti stjecanje 

iskustva za daljnje napredovanje, potaknuti međufakultetske dijaloge i 

povezati studente. Konferencija će omogućiti i razmjenu znanja te stajališta 

među sudionicima, ponuditi niz društvenih aktivnosti te potaknuti daljnje 

stručno i znanstveno usmjerenje mladih potencijalnih istraživača. 

Konferencija će biti usmjerena na fenomene književne suvremenosti, 

produkciju suvremene hrvatske književnosti, ali i na komparativne pristupe 

hrvatskoj književnosti kao (južno)slavenskoj i europskoj. 

 

Slijedom programskog usmjerenja, ponuđeni su sljedeći tematski okviri: 

o Modeli čitanja suvremene hrvatske književnosti 

o Regionalni pristupi suvremenoj hrvatskoj književnosti 

o Suvremena hrvatska dječja književnost 

o Jezik suvremenih hrvatskih autora 

o Hrvatska suvremena književnost u kontekstu (južno)slavenskih 

književnosti 

o Hrvatska suvremena književnost u kontekstu europske književnosti 

o Status pjesništva u suvremenoj hrvatskoj književnosti 

o Pitanje periodizacijskog smještanja suvremene (hrvatske) književnosti 

o Teorijski pristupi postmodernizmu i postpostmodernizmu 

o Produkcija visoke i niske književnosti  

o Književnost i drugi mediji 



 

 

Za sudjelovanje na Konferenciji potrebno je prijaviti temu izlaganja iz koje će 

proizaći istraživanje i znanstveni rad. Znanstveni radovi i izlaganja mogu biti 

na jednom od dvaju službenih jezika Konferencije – hrvatskom ili engleskom.  

Tematske okvire shvatite kao glavne teme i smjernice unutar kojih možete 

predložiti vlastitu temu. Tema se prijavljuje slanjem Prijavnice na e-adresu 

pontes.poeticae@gmail.com zajedno sa sažetkom i potrebnim podatcima. 

Nepotpune prijave ne će se razmatrati. 

Nakon prijavljivanja teme, organizacijski odbor recenzira sažetke te, s 

obzirom na prihvaćene teme, formira konačan program Konferencije. 

Sudjelovanje na Konferenciji potvrđuje se uplatom kotizacije do zadanog 

roka i, konačno, slanjem pisanog znanstvenog rada. Kotizacija za 

sudjelovanje iznosi 100 HRK, a pokrit će troškove tiskanja knjižice sažetaka, 

zbornika i održavanja Konferencije. 

 

 

 

Rokovi: 

o Prijava sažetaka do 15. rujna 2013. 

o Potvrda o prihvaćanju sažetka do 1. studenog 2013. 

o Uplata kotizacije do 1. ožujka 2014. 

o Slanje znanstvenog rada do 15. ožujka 2014. 

 

 

 

Upute za oblikovanje prijavnice 

- u prijavnici treba navesti: 

•  ime i prezime autora, e-poštu, fakultet i svučilište autora, studij 

- smjer i tekuću studijsku godinu 

- jedna tema može imati najviše dva suautora 

- prijavnica treba sadržavati: 



 

 

• sažetak između 150 i 300 riječi pisan fontom Times New Roman, 

veličina 12, prored 1.5 na jednom od službenih jezika 

Konferencije – hrvatskom ili engleskom 

• ključne riječi – minimalno 3 ključne riječi ili sintagme 

- prijavnicu poslati isključivo na e-adresu Konferencije:   

pontes.poeticae@gmail.com 

 

 

 

Program Konferencije 

Program će se odvijati u dvije paralelne sekcije, bit će popraćen plenarnim 

izlaganjima  i književnim predstavljanjima. 

Predviđeno je da se studentska izlaganja održavaju u poslijepodnevnim 

satima u petak, 23. svibnja, te prijepodnevnim satima u subotu, 24. svibnja. 

Izlaganja su ograničena na 15 minuta nakon čega se predviđa 5 minuta za 

raspravu. 

Popratne aktivnosti planirane su i za petak i za subotu, a uključuju 

književna predstavljanja, zabavu za sudionike te organizirani izlet u Baranju. 

 

 

 

 

Radujemo se Vašim prijavama i dolasku! 

Srdačno,  

Organizacijski odbor Pontes poeticae 


