Ured hrvatskog člana
Predsjedništva Bosne i
Hercegovine
organizira
ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP
S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Rješenje hrvatskog
pitanja za europsku
Bosnu i Hercegovinu

PRVO PRIOPĆENJE

Sarajevo, lipanj 2017.

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Rješenje hrvatskog
pitanja za europsku Bosnu i Hercegovinu“ održat će se u organizaciji Ureda
hrvatskoga člana Predsjedništva BiH prof. dr. sc. Dragana Čovića
SUORGANIZATORI
Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u BiH
Odjel za znanost i obrazovanje Hrvatskog narodnog sabora BiH
Rektorski zbor Republike Hrvatske
Sveučilište u Mostaru
Institut za društveno-politička istraživanja (IDPI) Mostar
TEME
Uzroci, pojavni oblici, načini otklanjanja neravnopravnosti hrvatskog naroda
te potraga za funkcionalnom, održivom i pravičnom organizacijom BiH s
ciljem pronalaska rješenja hrvatskog pitanja u interesu europske perspektive i
demokratskog razvoja BiH.
JEZICI
Službeni jezici su hrvatski i engleski
ZNAČAJNI DATUMI
- prijam sažetaka - do 1. rujna 2017.
- obavijest o prihvaćanju sažetaka - do 15. rujna 2017.
- prijam cjelovitih radova - do 31. prosinca 2017.
- obavijest o prihvaćanju radova - do 20. siječnja 2018.
- održavanje Skupa - 15. i 16. ožujka 2018.
RADOVI SUDIONIKA SKUPA
Sažetci i radovi se trebaju napisati u Microsoft Wordu.
Sažetke pripremiti na hrvatskom ili engleskom jeziku, u Arial fontu, veličine 11
pts, na jednoj stranici formata A4. Na istoj stranici sa sažetkom navesti puna
imena autora, zvanja, kontakt-adrese (zemaljske i elektroničke), kontakt-telefone. (Sažetke u elektroničkom formatu treba dostaviti Organizacijskom
odboru do 1. rujna 2017. godine.
Najveći broj stranica cjelovitog rada ograničen je na 15 (iznimno, uz obrazloženje i naknadno dopuštenje Programskog odbora, broj stranica može biti i veći).
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Rješenje hrvatskog
pitanja za europsku Bosnu i Hercegovinu“ održat će se 15. i 16. ožujka 2018.
godine u Grand Hotelu Neum (Bosna i Hercegovina).

KATEGORIZACIJA RADOVA:
Svi radovi podliježu recenziji i kategoriziraju se na prijedlog recezenata u sljedeće kategorije:
izvorni znanstveni rad - sadrži do sada još neobjavljene rezultate izvornih
znanstvenih istraživanja;
prethodno priopćenje - sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja, a koje je
korisno brzo objaviti;
pregledni znanstveni rad - sadrži izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja u kojem autor i sam sudjeluje, te daje svoj doprinos s obzirom na već objavljene radove;
stručni rad koji sadrži korisne priloge iz struke i za struku, a ne mora predstavljati izvorno istraživanje.
KONTAKT
Za sve informacije o Znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem «Rješenje hrvatskog pitanja za europsku Bosnu i Hercegovinu», za prijavu
sudjelovanja, dostavu sažetaka (a nakon recenzije i za dostavu radova) možete
kontaktirati Tajništvo i Organizacijski odbor:
Ured hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine:
Adresa: Maršala Tita 16, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 567 620; Faks: 033 206 563; E-adresa: info@euhrvatibih.ba

PRIJAVA ZA ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP „RJEŠENJE HRVATSKOG
PITANJA ZA EUROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU“
Ime i prezime:
Adresa:
Ustanova:
Tel./faks:
E-adresa:
Na skupu želim sudjelovati:
[ s objavljenim radom – tema:

[

bez objavljenog rada

