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КУЛТУРА И ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ (III)
МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„ИНФОРМАЦИОНА РЕВОЛУЦИЈА, НОВИ МЕДИЈИ
И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ У СВЕТУ, РЕГИОНУ И СРБИЈИ”
____________________________________________________________
Aдреса: Факултет за културу и медије, Гоце Делчева 8. 11070 Београд
Tел. 011/220-30-11
fkm.naucniskup@naisbitt.edu.rs
Поштована колегинице,
Уважени колега,
Позивамо Вас да учествујете у раду једнодневне научне конференције
ИНФОРМАЦИОНА РЕВОЛУЦИЈА, НОВИ МЕДИЈИ
И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ У СВЕТУ, РЕГИОНУ И СРБИЈИ
Организатор конференције је Факултет за културу и медије Универзитета
„Џон Незбит”. Конференција ће бити одржана у здању Универзитета „Џон
Незбит”, Улица Гоце Делчева бр. 8 на Новом Београду, у петак 25. новембра 2016.
године, од 10,00 до 17,00 часова.
Научна конференција имаће три тематске целине и исто толико секција:
1. Научно-технолошка револуција, нови медији и друштвене промене
2. Нови медији, економске и политичке промене у информационом друштву
3. Информациона револуција, нови медији, промене у култури и
уметничком стваралаштву
Уважавајући Ваш досадашњи научни рад и остварене резултате, позивамо Вас
да учествујете у раду научне конференције. Потребно је да попуњен образац пријаве
пошаљете
до
1.
октобра
2016.
године
електронском
поштом
(fkm.naucniskup@naisbitt.edu.rs).

Обавештење о прихватању пријављене теме добићете до 20. октобра 2016.
године.
Целовит текст, који ће бити објављен у тематском зборнику са научне
конференције (M44) током 2017. године, можете предати на дан одржавања скупа
на компакт-диску или доставити електронском поштом најкасније до 20. јануара
2017. године.
Mолимо Вас да текстове припремате искључиво на рачунару: A4 формат,
стандардне маргине, Times New Roman, 12, проред 1,5, на српском (пожељно –
ћирилично писмо) или енглеском језику.
Рад треба да садржи: име и презиме аутора, односно коаутора, назив(е)
институције, наслов текста, апстракт до 150 речи и пет кључних речи на српском
језику, сам текст рада у обиму до 16 страница, списак литературе, као и наслов
рада, апстракт и кључне речи на енглеском, односно српском језику (ако је рад
написан на енглеском језику).
Директни и индиректни цитати у тексту означавају се у загради: (презиме,
година: страна/е).
У списку литературе
а) за књиге треба навести: презиме и име аутора књиге, наслов књиге
(италик), издавача, место издања и годину издања;
б) за чланке у часописима: презиме и име аутора чланка, наслов чланка,
наслов часописа у којем је чланак објављен (италик), волумен и број, годину,
издавача, место издања и странице часописа у којем је чланак објављен (од –
до);
в) за чланке у зборницама: презиме и име аутора чланка, наслов чланка,
наслов зборника у којем је чланак објављен (италик), издавача, место издања,
годину издања и странице зборника у којем је чланак објављен (од – до).
г) за чланке са интернета: целовита веб-адреса и датум посете.
Неопходно је да текстови буду лекторисани.
Рукописи се не враћају.
Детаљан програм конференције, сатницу
саопштења добићете до 1. новембра 2016. године.

и

распоред

излагања

Радујемо се Вашем учешћу на научном скупу и захваљујемо Вам на
досадашњој и будућој сарадњи.
Срдачан поздрав,
Декан
Факултета за културу и медије
Проф. др Миливоје Павловић, с.р.

Председник
Организационог одбора
Проф. др Мирко Милетић, с.р.
mmiletic@naisbitt.edu.rs

