Упутство за писање резимеа
Резимеи дужине од 500 до 1000 словних знакова треба да буду у Word формату
(.doc или .docx), и треба да садрже:
Назив сесије (друштвенохуманистичка или књижевнолингвистичка) и назив уже
спецификоване области рада (нпр. језик, књижевност, историја итд.)
Уколико је лингвистичка тема, написати подручје рада: стилистика, прагматика,
фонетика итд.
Наслов рада
Име аутора (име, средње слово, презиме)
Име ментора
Имејл адреса
Резиме (500 до 1000 словних знакова)
До 5 кључних речи или синтагми.
Поред резимеа на језику којим ће рад бити писан, неопходно је доставити и
резиме преведен на један од радних језика скупа (нпр. ако ће Ваш рад бити на
енглеском, молимо Вас да нам пошаљете резиме на енглеском и на још једном од
понуђених радних језика скупа).
Радни језици скупа биће: српски и сви други словенски језици, енглески,
француски и немачки.
Време излагања је 15 минута – 10 минута за презентацију рада и 5 минута за
дискусију.
Остале информације
Котизација за учешће на конференцији износиће 2000 динара (20 евра уколико
уплаћујете преко девизног рачуна) и обухвата: књигу резимеа, сертификат о учешћу на
скупу, трошкове штампања зборника саопштења са научног скупа, заједничку вечеру у
ресторану, кетеринг у згради Филозофског факултета.
Износ котизације која не укључује заједничку вечеру у ресторану износиће 1000
динара (10 евра уколико уплаћујете преко девизног рачуна).
Котизацију је могуће платити на самом скупу 9. новембра 2019.
Котизацију у динарском износу можете уплатити на текући рачун Филозофског
факултета у Нишу, број 840-1818666-89, са позивом на број 742121025, уз назнаку –
котизација за научни скуп СТУДКОН 5 – Наука и студенти;
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Котизацију у еврима можете уплатити на девизни рачун Филозофског факултета
у Нишу, број 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165)
Организациони одбор научног скупа СТУДКОН 5 можете контактирати путем
имејл адресе: studkon@filfak.ni.ac.rs

Пример написаног резимеа
НАЗИВ СЕСИЈЕ НАПИСАН ВЕЛИКИМ СЛОВИМА НАЗИВ УЖЕ ОБЛАСТИ
НАПИСАН ВЕЛИКИМ СЛОВИМА
НAСЛОВ РАДА ТРЕБА ДА БУДЕ ЈАСАН И ДА САДРЖИ ДО 100 КАРАКТЕРА

Име, средње слово и презиме аутора (ако постоји више аутора, навести све)
Факултет
Универзитет
Име и презиме ментора (са навођењем титуле)
Имејл аутора
Резиме
Резиме дужине од 500 до 1000 карактера написати јасно, тачно и разговетно
како би на основу њега била извршена класификација радова и направљене радне
сесије. Резиме треба да садржи следеће ствари: предмет рада, циљ, корпус, резултате и
закључке истраживања. Овај кратак текст треба да буде написан фонтом Тimes New
Roman 12pt.
Кључне речи: прва, друга, трећа, четврта, пета.
Превод наслова
Превод резимеа
Превод кључних речи
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Uputstvo za pisanje rezimea
Rezimei dužine od 500 do 1000 slovnih znakova treba da budu u Word formatu (.doc
ili .docx), i treba da sadrže:
•Naziv sesije (društvenohumanistička ili književnolingvistička) i naziv uže
specifikovane oblasti rada (npr. jezik, književnost, istorija itd.)
•Ukoliko je lingvistička tema, napisati područje rada: stilistika, pragmatika, fonetika
itd.
•Naslov rada
•Ime autora (ime, srednje slovo, prezime)
•Ime mentora
•Imejl adresa
•Rezime (500 do 1000 slovnih znakova)
•Do 5 ključnih reči ili sintagmi.
Pored rezimea na jeziku kojim će rad biti pisan, neophodno je dostaviti i rezime
preveden na jedan od radnih jezika skupa (npr. ako će Vaš rad biti na engleskom, molimo
Vas da nam pošaljete rezime na engleskom i na još jednom od ponuđenih radnih jezika
skupa).
Radni jezici skupa biće: srpski i svi drugi slovenski jezici, engleski, francuski i
nemački.
Vreme izlaganja je 15 minuta – 10 minuta za prezentaciju rada i 5 minuta za diskusiju.
Ostale informacije
Kotizacija za učešće na konferenciji iznosiće 2000 dinara (20 evra ukoliko uplaćujete
preko deviznog računa) i obuhvata: knjigu rezimea, sertifikat o učešću na skupu, troškove
štampanja zbornika saopštenja sa naučnog skupa, zajedničku večeru u restoranu, ketering u
zgradi Filozofskog fakulteta.
Iznos kotizacije koja ne uključuje zajedničku večeru u restoranu iznosiće 1000 dinara
(10 evra ukoliko uplaćujete preko deviznog računa).
Kotizaciju je moguće platiti na samom skupu 9. novembra 2019.
Kotizaciju u dinarskom iznosu možete uplatiti na tekući račun Filozofskog fakulteta u
Nišu, broj 840-1818666-89, sa pozivom na broj 742121025, uz naznaku –kotizacija za naučni
skup STUDKON 5 – Nauka i studenti;
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Kotizaciju u evrima možete uplatiti na devizni račun Filozofskog fakulteta u Nišu,
broj 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165)
Organizacioni odbor naučnog skupa STUDKON 5 možete kontaktirati putem imejl
adrese: studkon@filfak.ni.ac.rs

Primer napisanog rezimea
NAZIV SESIJE NAPISAN VELIKIM SLOVIMA NAZIV UŽE OBLASTI
NAPISAN VELIKIM SLOVIMA
NASLOV RADA TREBA DA BUDE JASAN I DA SADRŽI DO 100
KARAKTERA

Ime, srednje slovo i prezime autora (ako postoji više autora, navesti sve)
Fakultet
Univerzitet
Ime i prezime mentora (sa navođenjem titule)
Imejl autora
Rezime
Rezime dužine od 500 do 1000 karaktera napisati jasno, tačno i razgovetno kako bi na
osnovu njega bila izvršena klasifikacija radova i napravljene radne sesije. Rezime treba da
sadrži sledeće stvari: predmet rada, cilj, korpus, rezultate i zaključke istraživanja. Ovaj kratak
tekst treba da bude napisan fontom Times New Roman 12pt.
Ključne reči: prva, druga, treća, četvrta, peta.
Prevod naslova
Prevod rezimea
Prevod ključnih reči
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