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                                 Sveučilište Adama Mickiewicza u Poznanju  

Fakultet za poljsku i klasičnu filologiju 

 

 

u suradnji s 

Gradom Slavonskim Brodom                                               Brodsko-posavskom županijom 

 

 

 

 

 

 

i Spomen-domom Dragutina Tadijanovića 

 

 

 

 

organiziraju 

 

 

 

 

 

 

 

Međunarodni znanstveni skup 
 

 TADIJINO STOLJEĆE:  

POVIJEST, KULTURA, IDENTITET 
 

Slavonski Brod, 26. – 27. lipnja 2017. 



Međunarodni znanstveni skup  

Tadijino stoljeće: povijest, kultura, identitet 

 

Prva obavijest 

 

Poštovane kolege! 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Fakultet za poljsku i klasičnu filologiju 

u Poznanju u suradnji s Gradom Slavonskim Brodom, Brodsko-posavskom županijom i 

Spomen-domom Dragutina Tadijanovića organiziraju Međunarodni znanstveni skup 

Tadijino stoljeće: povijest, kultura, identitet koji će se održati od 26. do 27. lipnja 2017. u 

Slavonskome Brodu. Skup se organizira u povodu desete obljetnice smrti Dragutina 

Tadijanovića, a zamišljen je kao bijenale.  

Prve godine (2017.) održat će se međunarodni znanstveni skup na kojemu će izlagači 

znanstvenoj zajednici i zainteresiranima moći predstaviti rezultate svojih istraživanja. 

Druge godine (2018.) predstavit će se zbornik radova sa skupa održanoga 2017. 

 

 

 Dragutin Tadijanović 

o tematika i lirski subjekt Tadijanovićeve lirike 

o recepcija Tadijanovićeva djela (čitanost, prevođenje, školstvo) 

o Tadijanovićeva književnost i druge umjetnosti 

o prevoditeljski i urednički rad Dragutina Tadijanovića 

 

 20. i 21. stoljeće 

o identitet i pamćenje u (post)modernizmu 

o književnost 20. i 21. stoljeća u povijesnome i kulturnome kontekstu 

o jezik i jezičnost u kontekstu kulture i identiteta (iz dijakronijske perspektive) 

o odnos književnosti, kulture, identiteta i medija tijekom povijesti 

o stvaralaštvo, regionalnost, zavičajnost i globalizacija. 

Na skupu će biti zastupljene sljedeće teme: 



Stjepan Blažetin (Pečuh, Mađarska) 

Adnan Čirgić (Cetinje, Crna Gora) 

Tatjana Ileš (Osijek, Hrvatska) 

Bogumiła Kaniewska (Poznanj, Poljska) 

Damir Matanović (Osijek, Hrvatska), predsjednik Programskoga odbora 

Perina Meić (Mostar, Bosna i Hercegovina) 

Tomasz Mizerkiewicz (Poznanj, Poljska) 

Anđelko Mrkonjić (Osijek, Hrvatska) 

Krystyna Pieniążek-Marković (Poznanj, Poljska) 

Goran Rem (Osijek, Hrvatska) 

Helena Sablić Tomić (Osijek, Hrvatska) 

Sanjin Sorel (Rijeka, Hrvatska) 

Bogusław Zieliński (Poznanj, Poljska) 

Magdalena Baer (Poznanj, Poljska) 

Lidija Bakota (Osijek, Hrvatska) 

Silvestar Balić (Pečuh, Mađarska) 

Emina Berbić Kolar (Osijek, Hrvatska), predsjednica Organizacijskoga odbora 

Vjekoslav Galzina (Osijek, Hrvatska) 

Igor Marko Gligorić (Osijek, Hrvatska), tajnik 

Irena Krumes (Osijek, Hrvatska) 

Valentina Majdenić (Osijek, Hrvatska) 

Aleksandar Radoman (Cetinje, Crna Gora) 

Ewa Szperlik (Poznanj, Poljska) 

 pozvano predavanje (30 minuta + 15 minuta za raspravu) 

 usmeno izlaganje (15 minuta + 5 minuta za raspravu) 

 panel (voditelj predlaže temu, sudionike i naslove njihovih izlaganja) 

 poster. 

Oblici sudjelovanja: 

Programski odbor: 

Organizacijski odbor: 



 

Prijave na skup (ispunjenu priloženu prijavnicu) treba poslati e-poštom na adresu 

tadijinostoljece@foozos.hr ili tadijino.stoljece@gmail.com. Prijavnica treba sadržavati 

naslov izlaganja, do pet ključnih riječi i sažetak duljine od 200 do 250 riječi na 

hrvatskome i engleskome jeziku ili samo na engleskome. Ispunjenu prijavnicu potrebno 

je poslati do 31. ožujka 2017. Obavijest o rezultatima recenzentskoga postupka i 

prihvaćanju radova sudionici će dobiti do 28. travnja 2017. Prihvaćeni sažetci bit će 

objavljeni u e-knjizi sažetaka.  

Svi radovi koji zadovolje u recenzentskome postupku bit će objavljeni u časopisu 

Panonniana, časopisu za humanističke znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne 

znanosti u Osijeku.  

 

 za izlagače  400,00 kn ili 50,00 € 

 za slušače  250,00 kn ili 30,00 € 

 za studente  70,00 kn ili 10,00 €.     

 

Podatci su za uplatu kotizacije sljedeći: 

- institucija – Sveučilište u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 

Osijek, Ulica cara Hadrijana 10 

- IBAN – HR1825000091102044575  

- SWIFT / BIC CODE: HAABHR22  

(banka: Addiko bank d. d., Zagreb, Slavonska avenija 6) 

- model – HR00   

- poziv na broj – 972 

- opis plaćanja – Za Međunarodni znanstveni skup „Tadijino stoljeće: povijest, 

kultura, identitet“.  

Molimo Vas da potvrdu o uplati pošaljete na našu adresu, e-poštom ili da ju donesete na 

registraciju. 

Prijave i sažetci 

Kotizacija: 

mailto:tadijinostoljece@foozos.hr
mailto:tadijino.stoljece@gmail.com


Službeni su jezici skupa hrvatski i engleski. Izlagati se može i na jednome od slavenskih 

jezika uz prezentaciju na jednome od službenih jezika konferencije Tadijino stoljeće. 

Napomena! 

Organizator ne snosi troškove smještaja, prehrane i prijevoza sudionika skupa. 

 

Srdačno Vas pozdravljamo u nadi da ćemo se vidjeti u lipnju. 

 

Uime Programskoga odbora    Uime Organizacijskoga odbora 

Damir Matanović      Emina Berbić Kolar 

Tajnik 

Igor Marko Gligorić 

 

Kontak: 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 

Cara Hadrijana 10, HR-35000 Osijek 

e-pošta: tadijinostoljece@foozos.hr, tadijino.stoljece@gmail.com  
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