
 

 

POZIV ZA UČEŠĆE NA VIII MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI 

INTERKULTURALNOST I RODNA RAVNOPRAVNOST U OBRAZOVANJU 

INTERKULT 2022 

Poštovane koleginice i kolege, 

Pedagoški zavod Vojvodine, Odsek za rumunistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u 

Novom Sadu i Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine Vas pozivaju na Osmu 

međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost i rodna ravnopravnost u obrazovanju 

2022”, koja će biti održana 1. oktobra 2022. godine u Novom Sadu, u Studentskom domu 

„Evropa“, Ćirila i Metodija br. 1. 

Imajući u vidu glavnu temu - Interkulturalnost i rodna ravnopravnost u obrazovanju – 

okvirne podteme Konferencije su: 

 Interkulturalnost i nastava  

 Interkulturalnost i rodna ravnopravnost 

 Interkulturalnost i jezik  

 Interkulturalnost i književnost  

 Interkulturalnost i istorija  

 Interkulturalnost i prevođenje  

 Interkulturalnost i uticaj medija.  

Radni jezici konferencije su srpski, engleski i jezici nacionalnih manjina-nacionalnih 

zajednica u Vojvodini. 

Prijava 

Na Konferenciju se možete prijaviti elektronskim putem preko formulara koji je dostupan na  

adresi: shorturl.at/xS189 

Jedan autor može prijaviti samo jedan rad. Rad može imati maksimalno tri autora. 

Prijavu možete poslati najkasnije do 15. juna 2022. godine putem elektronskog formulara. Svi 

prijavljeni dobiće povratnu informaciju o učešću najkasnije do 15. avgusta 2022. 

Objavljivanje radova 

Pre početka Konferencije biće objavljena Knjiga sažetaka.  

 

Odabrani i recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku kategorije M14, koji će biti 

štampan nakon Konferencije. Prilozi treba da budu dužine 16 do 20 strana (rezime i 

bibliografija uključeni), prored 1,5 na srpskom, engleskom ili nekom od jezika nacionalnih 

manjina-nacionalnih zajednica u Republici Srbiji u skladu sa Chicago Manual Style-om.  

http://www.pzv.org.rs/index.php/105-pzv/501-interkult2020
http://www.pzv.org.rs/index.php/105-pzv/501-interkult2020
http://www.pzv.org.rs/index.php/105-pzv/501-interkult2020
http://shorturl.at/xS189


Pristigli radovi će biti podvrgnuti antiplagijat proveri. 

Rok za predaju radova je 31. decembar 2022. godine. Dodatna uputstva za pripremu rukopisa 

biće dostavljena po završetku Konferencije. 

Kotizacija 

Kotizacija za učešće na Konferenciji se ne naplaćuje. Učesnici sami snose troškove putovanja 

i boravka. 

Sve informacije u vezi sa Konferencijom možete potražiti na adresi 

interkult2022pzv@gmail.com  

Dobro nam došli! 

mailto:interkult2022pzv@gmail.com


 

 

THE EIGHT INTERNATIONAL CONFERENCE  

INTERCULTURALISM AND GENDER EQUALITY IN EDUCATION 2022 

Call for Papers 

 

Dear Colleagues,  

 

We are glad to inform you that the Pedagogical Institute of Vojvodina, Department of 

Romanian Studies at Faculty of Philosophy, University of Novi Sad and National Council of 

the Romanian National Minority will host the eighth international conference 

INTERCULTURALISM AND GENDER EQUALITY IN EDUCATION 2022 on October 

1st 2022, in Novi Sad, at The Student-dorm “Evropa”, 1 Ćirila i Metodija Street.  

 

Having in mind the main topic - Interculturalism and Gender equality in Education – 

suggested topics for papers are:  

 Interculturalism and teaching 

 Interculturalism and gender equality 

 Interculturalism and language 

 Interculturalism and literature 

 Interculturalism and history 

 Interculturalism and translation 

 Interculturalism and media influence 

 

The working languages of the Conference are Serbian, English and languages of the na-

tional minorities in Vojvodina. 

 

Registration 

 

To submit a proposal, please fill out the form at the following link: shorturl.at/xS189 

 

An author can submit one paper only. A paper can be submitted by three co-authors the 

most.  

Paper submission is possible till June 15, 2022. Submissions received after the specified 

date will not be taken into consideration. Notification of acceptance of proposals will be made 

by August 15, 2022. 

 

Papers  

 

A Book of Abstracts will be published prior to the Conference.  

 

Selected and reviewed papers are going to be published in an edited collection (M14) after 

the Conference. Papers should be 16 to 20 pages long (abstract and bibliography included), 1,5 

http://shorturl.at/xS189


spaced justified lines, in Serbian, English or in languages of the national minorities in 

Vojvodina, in accordance with Chicago Manual of Style (Author-Date Style).  

Submitted papers will be checked for plagiarism. 

 

Please submit your papers by December 31, 2022. Instructions for papers will be available 

after the Conference. 

 

Registration fee 

 

There is no registration fee for the conference. The participants bare their expenses for the 

trip and accommodation.  

 

All necessary information about the Conference will be available on the official email 

address at interkult2022pzv@gmail.com 

 

Welcome! 

 

mailto:interkult2022pzv@gmail.com


INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CEA DE A VIII-A CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ 

INTERNAȚIONALĂ INTERCULTURALITATEA ȘI EGALITATEA DE GEN ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNT - 2022 

 

Stimate colege și colegi, 

Institutul Pedagogic al Voivodinei, Departamentul de Limba și Literatura Română al 

Facultății de Filosofie din Novi Sad și Consiliul Național al Minorității Naționale Române vă 

invită să participați la cea de a VIII-a conferință științifică internațională „Interculturalitatea și 

egalitatea de gen în învățământ - 2022“, care va avea loc pe 1 octombrie 2022 la Novi Sad, în 

incinta Căminului studențesc „Europa“, Str. Ćirila i Metodija Nr.1. 

Având în vedere tema principală – Interculturalitatea și egalitatea de gen în 

învățământ – subtemele generale ale Conferinței sunt:   

 Interculturalitate și predare  

 Interculturalitate și egalitatea de gen 

 Interculturalitate și limbă  

 Interculturalitate și literatură  

 Interculturalitate și istorie  

 Interculturalitate și traducere  

 Interculturalitate și influența mediilor 

 

Limbile de lucru ale conferinței sunt limba sârbă, limba engleză și limbile minorităților 

naționale/comunităților naționale din Voivodina. 

 

Înscriere 

 

La Conferință vă puteți înscrie pe cale electronică prin formularul care este accesibil la 

adresa: shorturl.at/xS189 

 

Un autor se poate înscrie numai cu o singură lucrare. Lucrarea poate avea maxim trei 

autori. 

Înscrierea poate fi trimisă cel târziu până pe 15 iunie 2022, prin formularul electronic. 

Înscrierile ajunse după această dată nu vor fi luate în considerație. Toți participanții vor primi 

informațiile necesare privind participarea până pe data de 15 august 2022. 

 

Publicarea lucrărilor 

 

Înaintea începerii Conferinței va fi publicat un Volum cu rezumate.  

 

Lucrările alese și recenzate vor fi publicate în volumul Zbornik, categoria M14, care va fi 

tipărit după conferință. Lucrările trebuie să fie de 16 până la 20 de pagini (rezumatul și 

bibliografia incluse), spațiul dintre rânduri trebuie să fie de 1,5 în sârbă, engleză sau una dintre 

http://shorturl.at/xS189


limbile minorităților naționale/comunităților naționale din Republica Serbia în conformitate cu 

Chicago Manual Style.  

Lucrările ajunse vor fi supuse verificării antiplagiat. 

 

Termenul de predare a lucrărilor este de 31 decembrie 2022. Indicații suplimentare de 

pregătire a manuscrisului vor fi puse la dispoziție după terminarea Conferinței. 

 

Taxa 

 

Taxa de participare la Conferință nu se plătește. Participanții suportă singuri cheltuielile de 

transport și cazare. 

 

Toate informațiile legate de Conferință sunt accesibile pe site-ul Institului Pedagogic al 

Voivodinei: interkult2022pzv@gmail.com 

 

Vă așteptăm cu drag! 

 

mailto:interkult2022pzv@gmail.com

