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Međunarodna konferencija Kultura, baština i zavičaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udruga studenata kroatistike Idiom s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s dr. 

sc. Irvinom Lukežićem, redovitim profesorom na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci, organizira međunarodnu konferenciju posvećenu temama iz kulture, 

baštine i zavičaja te poziva sve zainteresirane studente preddiplomskih i diplomskih studija 

kroatistike i srodnih znanosti, doktorante te sveučilišne i ine profesore hrvatskih i svjetskih 

sveučilišta da se prijave za sudjelovanje. Konferencija pod nazivom Kultura, baština i zavičaj 

održat će se 20. i 21. listopada 2017. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

Logo izradila: Lea Jurčić 
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O KONFERENCIJI 

Konferencija je zamišljena kao dvodnevan susret studenata preddiplomskih i diplomskih 

studija, doktoranata te sveučilišnih i inih profesora. Cilj je svakoga akademskog aparata 

kroatističkog područja promovirati znanstvenu djelatnost hrvatskog jezika i književnosti te 

hrvatske kulture, a još više poticati razmjenu znanja, informacija i iskustva među kolegama 

(studentima). Iako su budući nastavnici hrvatskog jezika i književnosti najvećim dijelom 

usmjereni na poučavanje jezika i književnosti, predmet bavljenja je mnogo širi. Na različitim 

se razinama različito uči o pojmovima kulture, baštine i zavičaja, a na nedostatak bavljenja 

tim temama upozoravaju mnogi autori. Metodičari predmeta Hrvatski jezik upozoravaju da je 

iznimno važno poštivati načelo zavičajnosti u nastavi Hrvatskoga jezika – bilo u književnosti, 

bilo u jeziku (Karol Visinko). Učenike na svim razinama učenje treba poticati na njegovanje i 

očuvanje različitih dobara. Istraživanja (Kuharić 2001; Brajčić i dr. 2008; Šiljković i Bertić 

2007…) provedena u hrvatskim školama pokazuju nedovoljnu zainteresiranost učenika te 

slabo poznavanje vlastitog zavičaja i baštine. Iznimno je važno da budući nastavnici dobiju 

priliku za istraživanja i znanstveni rad na navedenim područjima da bi ga jednog dana mogli 

primjenjivati i u školskom / fakultetskom okruženju. Teme su to koje otvaraju vrata 

kreativnosti i novim iskustvima (posebice kratkom filmu). 

 

POPIS OKVIRNIH TEMA 

Slobodni smo preporučiti sljedeće teme (no one se mogu proširiti i drugim sličnim temama): 

 

1. Književnost kao baština 

2. Književnost i zavičaj 
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3. Regionalna književnost 

4. Regionalna književnost u odnosu na druge književnosti 

5. Književnost slavenskih zemalja u usporedbi s hrvatskom 

6. Književnost i identitet 

7. Usmena književnost 

8. Književnost i kultura 

9. Književnost i povijest  

10. Filozofija i književnost 

11. Povijest književnosti 

12. Teorija književnosti 

13. Povijest i kultura 

14. Povijest i baština/zavičaj  

15. Povijest umjetnosti i kultura 

16. Povijest umjetnosti i baština/zavičaj 

17. Popularna kultura 

18. Filozofija i jezik 

19. Jezik starije književnosti 

20. Jezik suvremene književnosti 
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21. Jezik i identitet 

22. Hrvatski standardni jezik 

23. Narječja i dijalekti hrvatskoga jezika  

24. Hrvatski jezik u odnosu prema drugim jezicima 

25. Većinski i manjinski jezici 

26. Jezik u svim funkcionalnim stilovima 

27. Jezik na svim jezičnim razinama 

28. Jezik i književnost u znanosti o prevođenju 

29. Jezik i književnost u nastavnoj praksi 

30. Jezik i književnost u metodici i glotodidaktici 

31. Nematerijalna kulturna baština 

32. Baština i zavičaj u filmskoj umjetnosti 

33. Popularna kultura u filmskoj umjetnosti 

34. Primijenjena umjetnost i baština/zavičaj 

 

JEZICI KONFERENCIJE 

Službeni su jezici Konferencije hrvatski i engleski.  
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SUDJELOVANJE 

Na Konferenciju se mogu prijaviti kroatisti, kroatolozi, povjesničari, učitelji, odgajatelji, 

filozofi, kulturolozi te studenti i profesori s radovima iz područja raznih umjetnosti (likovne, 

filmske, glazbene i slično). Konferencija ima međunarodni karakter pa su stoga dobrodošli i 

inozemni sudionici.  

Sudjelovati se može aktivno (kao izlagač) i pasivno (kao slušač).   

 

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 19. srpnja 2017. godine isključivo na e-adresu: studkon.ri@gmail.com. 

Slušači se prijavljuju slanjem prijavnice za slušače do 15. rujna 2017. isključivo na e-

adresu: studkon.ri@gmail.com. 

Više informacija na: http://www.usk-idiom.hr. 
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KOTIZACIJA 

Kotizacije za izlagače izvan Rijeke iznosi 100 HRK, za izlagače iz Rijeke 70 HRK, a za 

pasivne slušače izvan Rijeke 80 HRK. Pasivni slušači iz 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 izlagače i slušače izvan Rijeke bit će organiziran smještaj (dva noćenja, četvrtak i petak) te 

će organizator snositi troškove smještaja. Troškovi puta neće biti pokriveni. 

 

VAŽNI DATUMI 

 Prijava teme znanstvenog rada sa sažetkom: do 19. srpnja 2017.   

 Obavijest o prihvaćanju sažetaka: do 31. srpnja 2017. 

 Prijava slušača: do 15. rujna 2017.  

 Uplata kotizacije i potvrda dolaska: do 30. rujna 2017. 

 Održavanje Konferencije: 20. i 21. listopada 2017. 

 

 

Veselimo se prijavama i vidimo se u Rijeci! 

Organizacijski odbor Konferencije 


