
 

 

 

 

 

VII Национални научни скуп са међународним 

учешћем Балкан Арт Форум 2019 (БАРТФ 2019) 

 

Ниш, 04. и 05. октобар 2019. године 

 

Факултет уметности Универзитета у Нишу, са Огранком САНУ у Нишу, 

организује седми национални научни скуп са међународним учешћем са темом 

Уметност и култура данас: метафора, перцепција и симболизам. Организатори 

позивају заинтересоване да пријаве саопштења и активно учествују у раду научног 

скупа. 

Овогодишњи проблемски оквир научног скупа чине три тематске целине: 

метафора, перцепција, симболизам.  Програмски одбор научног скупа БАРТФ 2019 ће 

сматрати прикладним оне пријаве у којима се најављује проблемско прожимање појмова 

метафоре, перцепције и симболизма: традиција, савременост, канон, креативност, 

уметност, пренос сазнања, сублиминална значења, савремени медији, критика, 

образовање, као и изоловано испитивање појма метафоре, појма перцепције или проблема 

симболизма и њихово узајамно повезивање. 

 

Тематски оквири: 

 

Метафора: метафора и културна разноврсност; дискурзивна, когнитивна и 

комуникативна својства метафоре; метафора у виртуелном свету; социолошки значај 

метафоре; културолошки, поетички и реторички значај метафоре; метафора у функцији 

едукације; хеуристичко функционисање метафоре као средства открића; метафора као 

средство комуникације; 

Перцепција: перцепција – манифестација схватања; перцепција – везе науке и 

уметности; препознавање и знање; комуникативне форме и препознавање; перцепција и 

едукација; 

Симболизам: симболи – традиција; симболи новог доба; симболи – апстрактно и 

конкретно; философско, психолошко, естетско тумачење симбола; социолошки значај 

симбола; визуелни симболи; комуникативна својства симбола; симболи –

концептуализација уметности. 

 

Области за пријављивање саопштења: 

 Науке о уметностима, 

 Култура, 

 Уметност, 

 Медији, 

 Социологија, 

 Педагогија,  

 Психологија, 

 Библиотекарство. 

 

 

 



  ОБЛИЦИ УЧЕШЋА У РАДУ СКУПА: 

 

1. Усмене презентације 

2. Видео презентације  

3. Постер сесије 

 

ВРЕМЕ ИЗЛАГАЊА САОПШТЕЊА: 15 минута 

 

РАДНИ ЈЕЗИЦИ СКУПА: српски језик, енглески језик, словенски језици. 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ТЕМЕ САОПШТЕЊА СА АПСТРАКТОМ 

(на језику саопштења и на енглеском језику, до 150 речи и до 5 кључних речи): 

01.06.2019, на електронску адресу bartf@artf.ni.ac.rs 

   

У Пријавном формулару обавезно навести област и тематски оквир за који се 

пријављујете.  

Образац за апстракт и инструкције за плаћање можете преузети нa сajту Фaкултeтa 

умeтнoсти.. 
 
 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ПРИХВАТАЊУ АПСТРАКТА: 
20.06.2019. 

 

 

ИЗНОС КОТИЗАЦИЈЕ: 5.000,00 динара или 40 евра за учеснике из иностранства, 

по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. Приликом девизног 

плаћања котизације трошкови провизије банака падају на терет уплатиоца.  

Уплатом котизације учесници скупа обезбеђују: књигу апстраката, уверење о 

учешћу на скупу и зборник рецензираних радова са научног скупа. 

 

РОК ЗА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ: 24.09.2019. 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КОНАЧНЕ ВЕРЗИЈЕ РАДА: 01.03.2020. 

 

 

За све потребне информације можете се обратити организаторима скупа на мејл 

адресу: bartf@artf.ni.ac.rs 

 

 

 

Декан Факултета уметности у Нишу 

 

 

Проф. др Сузана Костић 
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