Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov
Migracije v slovanskem prostoru v 20. in 21. stoletju

Vabilo k prijavi izvirnih znanstvenih prispevkov

Maribor, 14. in 15. november 2019

Vabimo vas, da se udeležite 7. Mednarodnega znanstvenega srečanja mladih humanistov z
naslovom Migracije v slovanskem prostoru v 20. in 21. stoletju, ki bo potekalo 14. in 15.
novembra 2019. Konferenco organizirata Študentska sekcija Zveze društev Slavistično
društvo Slovenije in Slavistično društvo Maribor. Tokrat bo dogodek potekal na Filozofski
fakulteti Univerze v Mariboru (Koroška cesta 160, 2000 Maribor).
Mednarodno srečanje je namenjeno vsem mladim, ki v svojih raziskavah obravnavajo
znanstvene teme s področja jezika, literature, didaktike, prevodoslovja, kulture in zgodovine
slovanskih narodov. K predstavitvi prispevkov vabimo mlade doktorice in doktorje znanosti,
študentke in študente doktorskih študijskih programov na slovenskih in tujih univerzah oz. vse,
ki so univerzitetni študij že zaključili in se z razpisanimi temami strokovno ali znanstveno
ukvarjajo.
Tematska področja:
1) Književnost in kultura
•

migracije kot gonilo umetniškega ustvarjalnega procesa

•

reprezentacija migracij v književnosti, gledališču, filmu in popularni kulturi

•

novi kulturni in literarni prostori

•

iskanje vezi z domovino (korespondenca, predavanja, periodika …) ter izkušnje in spomini
migrantk in migrantov (dnevniki, memoari)

•

migracije in prevajanje
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2) Jezik
•

vpliv migracij na oblikovanje jezikov in narečij, prenos in medsebojni vpliv jezikovnih prvin

•

jezikovna sredstva in načini izražanja premikanja v slovanskih jezikih ali njihovih jezikih
prednikih

•

jezikovni otoki na slovanskem in neslovanskem jezikovnem območju v luči migracij ter
hierarhija jezikov (migracije in jezikovna neenakost)

•

kritična analiza protimigrantskega diskurza

•

jezikovna politika in položaj otrok migrantk in migrantov v okviru vzgojno-izobraževalnih
sistemov (medkulturna vzgoja in izobraževanje)

3) Družba
•

dinamika družbenih gibanj, povezanih z migrantskimi vprašanji, v različnih družbenih,
političnih in zgodovinskih kontekstih

•

diskriminacija, kulturni rasizem in nacionalizem v odnosu do kompleksnih prepletov
identitet migrantk in migrantov

•

oblike virtualnih migracij in beg pred resničnostjo (družbena omrežja, dobre in slabe plati
novih oblik sodobne tehnologije …)

Prijave s prijavnim obrazcem in povzetkom v dolžini do 250 besed in kratko biografijo (oboje v
jeziku

predavanja

in

v

angleščini)

sprejemamo

na

elektronskem

naslovu

studentska.sekcija.zdsds@gmail.com do vključno 5. februarja 2019. O izboru prispevkov vas
obvestimo najkasneje do 15. februarja 2019 po elektronski pošti.
Uradni jeziki konference so vsi slovanski jeziki, angleščina ter nemščina. Članke za objavo v
zborniku bo treba oddati do vključno 1. maja 2019. Pogoj za objavo prispevka v zborniku je
pozitivna recenzentska ocena. Predstavitev posameznega prispevka bo na konferenci trajala
15 minut, sledilo bo 5 minut za razpravo.
Kotizacija za sodelovanje na znanstvenem srečanju znaša 10,00 € in bo namenjena pripravi
konferenčnega zbornika. Prevoz in prenočitev krijejo udeleženke in udeleženci sami. Vse
informacije o dogodku lahko spremljate na Facebook strani Študentske sekcije Slavističnega
društva Slovenije.
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Prijavni obrazec

Ime:
Priimek:
Naziv izobraževalne
ustanove:
Ime oddelka, stopnja in
letnik študija:
Elektronski naslov:
Članstvo v Študentski

da / ne

sekciji Slavističnega
društva Slovenije

Prijavljam se na Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov:

Migracije v slovanskem prostoru v 20. in 21. stoletju

Naslov prispevka v jeziku predavanja:1
Naslov prispevka v angleščini:

Jezik predstavitve:

1

Če je jezik predstavitve angleščina, dodajte naslov v enem izmed slovanskih jezikov.
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Povzetek v jeziku predavanja (do 250 besed):

Povzetek v angleščini2 (do 250 besed):

Kratka biografija v jeziku predavanja3 (do 150 besed):

Kratka biografija v angleščini (do 150 besed):

2
3

Če je jezik predstavitve angleščina, dodajte povzetek v enem izmed slovanskih jezikov.
Če je jezik predstavitve angleščina, dodajte biografijo v enem izmed slovanskih jezikov.
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Priloga:
Navodila za pisanje prispevkov
− Obseg: prispevek naj ne presega dolžine ene avtorske pole (30.000 znakov s presledki).
− Prispevkom, ki bodo napisani v angleščini, naj bo priloženo lektorsko potrdilo, ki zagotavlja
jezikovno ustreznost.
− Avtorice in avtorji prispevkov so odgovorni za jezikovno in slogovno brezhibnost prispevka
ter prevod naslova, povzetka članka in ključnih besed v angleščino, v primeru, da je članek
napisan v angleškem jeziku, pa naj bo naslov preveden v enega izmed slovanskih jezikov.
− Pisava: Times New Roman, velikost 12, medvrstični razmik 1,5.
− Naslov članka in naslovi ter podnaslovi poglavij: krepko.
− Naslov članka: sredinska poravnava. Naslovi in podnaslovi poglavij: leva poravnava.
− Nad naslovom, leva poravnava:
• ime in priimek avtorice oz. avtorja,
• fakulteta, oddelek, kraj,
• elektronski naslov.
− Besedilo naj bo obojestransko poravnano.
− Daljši navedki (nad tri vrstice) naj bodo ločeni od preostalega besedila, velikost pisave naj
bo 11. Izpusti v navedku naj bodo označeni s tremi pikami v oglatem oklepaju […].
− Opombe niso namenjene citiranju literature, njihovo število naj bo čim manjše.
− Sklici naj bodo navedeni v oklepaju tekočega besedila: avtor in letnica (brez vmesne vejice),
npr. (Noegel 2005); kadar navajamo tudi stran, letnico in številko strani ločimo z dvopičjem,
npr.: (Kos 1995: 31). Več citatov ločimo s podpičjem in jih razvrstimo po letih: (Althusser
1980: 51–57; Wagner 1998; Gestrin in Melik 1999; Campbell, Scott in Lampman 2005: 33).
− Izvleček: Članki naj bodo opremljeni z izvlečkoma v jeziku prispevka in angleščini, ki naj
bosta umeščena pod naslov članka in naj obsegata od šest do osem vrstic v velikosti pisave
10. Pod izvlečkoma navedite 5 ključnih besed v jeziku prispevka in angleščini. V primeru, da
je prispevek napisan v angleščini, naj bo izvleček v enem izmed slovanskih jezikov.
− Na koncu članka naj avtorice in avtorji priložijo svojo biografijo v jeziku prispevka in v
angleščini. Biografija naj ne presega 700 znakov s presledki (za vsak jezik).
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Navodila za navajanje virov in literature

Seznam vseh navedenih virov in literature naj bo dodan ob koncu besedila v dveh posebnih
poglavjih: literatura in viri. Enote naj bodo navedene po abecednem redu priimkov avtoric oz.
avtorjev, enote iste avtorice oz. avtorja pa razvrščene po letnicah. Če je v seznamu več enot iste
avtorice oz. avtorja iz istega leta, se letnicam dodajo črke (na primer 1999a in 1999b).

a)

knjiga
Gantar, Polona, 2007: Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana:
Založba ZRC, ZRC SAZU (Lingua Slovenica 3).

b) zbornik
Javornik, Miha (ur.), 2006: Literatura in globalizacija (k vprašanju identitete v kulturah
centralne in jugovzhodne Evrope v času globalizacije). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni
center SAZU.

c)

članek v zborniku
Mikolič, Vesna, 2004: Medkulturna slovenistika – realnost ali izziv? Stabej, Marko (ur.):
Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 40. seminar slovenskega jezika, literature in
kulture: zbornik predavanj. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik. 37–47.

d) članek v reviji
Krek, Simon, 2003: Sodobna dvojezična leksikografija. Jezik in slovstvo 48/1. 45–60.

e)

spletna stran
Korpus slovenskega jezika FidaPLUS: <http://www.fidaplus.net>. (Dostop dan. mesec. leto.)
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