
 

 
 

 
 
 

Међународни научни скуп 
 

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И 
ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ 

 
 
 

Задовољство нам је да Вас позовемо да међународни научни скуп ДРУШТВЕНИ 
РАЗВОЈ И ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ у организацији Српског социолошког друштва 
и Одсека за социологију Филозофског факултета у Новом Саду. 

 

На скупу се очекују радови теоријског и емпиријског карактера у којима се 
разматрају следеће теме/проблемска поља: 

 

 Промене у природном кретању 
становништва 

 Миграције 
 Промене демографских 

структура 
 Економија и рад 
 Глобални друштвени процеси 
 Конфликти 
 Култура и уметност 
 Комуникације 
 Техника и технологија 
 Брачни и породични живот 
 Генерацијска припадност и 

генерацијски односи 
 Родна припадност и родни 

односи 
 Урбани и рурални простори 

 

 Политика и политике 
 Друштвене девијације 
 Образовање 
 Сиромаштво и социјална 

искљученост 
 Религија 
 Животна средина 
 Историјска перспектива 
 Методолошка перспектива 
 Ризици 
 Здравље 
 Емоције 
 Друштвени покрети 
 Социјалне политике и 

социјални развој 
 Спорт 
 Туризам 

 
 
 
 

С обзиром на тему скупа, позивамо социологе, као и истраживаче из сродних 
друштвених и хуманистичких наука да узму учешћа у анализама наведених 
проблема. Интердисциплинарни радови су добродошли, као и радови у којима се 
анализирају питања обухваћена основном темом скупа. 



УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ АПСТРАКТА 
 
 

Аутори пријављују учешће на скупу слањем апстракта. Апстракти се пријављују 
најкасније до 30.11.2020. године и то искључиво слањем попуњеног Обрасца за 
пријаву апстракта. 

 

У Обрасцу се наводе име, средње слово и презиме свих коаутора, њихова 
афилијација, као и електронска адреса првог аутора ради даље комуникације. 
Потребно је доставити и кратку биографију аутора/коаутора (до 100 речи). 

 

Апстракти се достављају на српском (односно, једном од језика бивших 
југословенских народа – хрватском, македонском, босанском/бошњачком, 
словеначком) и енглеском језику. 

 

Максимална дужина апстракта је 250 речи. У апстракту је потребно јасно 
назначити предмет и циљ рада, хипотезе, метод и основне налазе. 

 

Уз текст апстракта прилаже се и највише пет кључних речи. Кључне речи се 
наводе абецедним редом, а одвајају тачком-зарезом. 

 

Један апстракт може максимално да пријави три коаутора, а један аутор може на 
скупу имати пријављен највише један апстракт. 

 

Попуњен Образац је потребно је послати на електронску адресу 
skup.ssd2020@gmail.com, најкасније до предвиђеног датума. 

 

Сви пријављени апстракти пролазе процес рецензирања. Позитивно рецензирани 
апстракти биће публиковани у електронском издању Књиге апстраката (М34) до 
краја фебруара 2021. године. (Први) аутори чији апстракти добију позитивну 
рецензију биће о томе обавештени најкасније до 31.12.2020. године. 

 

Датум и место одржавања конференције биће накнадно одређени, у складу са 
епидемиолошком ситуацијом и прописаним мерама заштите. 

 

 
 

Програмски одбор конференције 
 
 
 
 
 

Нови Сад, септембар 2020. 
 
 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 
 

Рок за слање апстракта: 30.11.2020. 
Рок за добијање потврде о прихватању апстракта: 31.12.2020. 
Радни језици: сви језици бивших југословенских народа и енглески језик. 

mailto:skup.ssd2020@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 

International scientific 
conference 

 
 
 

SOCIAL 
DEVELOPMENT AND 

DEMOGRAPHIC 
CHANGES 

 
 
 

Serbian sociological society and 
Department of sociology, Faculty of 
Philosophy, University of Novi Sad 

 
 
 

It is our great pleasure to invite you to 
the International scientific conference 
SOCIAL DEVELOPMENT AND 
DEMOGRAPHIC             CHANGES             in 
organization of the Serbian sociological 
society and the Department of sociology 
(Faculty of Philosophy, University of 
Novi Sad). 

 

We are expecting a variety of abstracts, 
covering both theoretical and empirical 
analyses of the listed topics: 

 

 Changes in population growth 
 Migrations 
 Changes in demographic 

structures 
 Economy and labour 
 Global social processes 
 Conflicts 
 Culture and art 
 Communications 
 Marriage and family life 

 Generations and inter/intra- 
generational relations 

 Gender and gender relations 
 Urban and rural spaces 
 Politics and policies 
 Deviance 
 Education 
 Poverty and social exclusion 
 Religion 
 Technology 
 Environment 
 Historical perspective 
 Methodology 
 Risks 
 Health 
 Emotions 
 Social movements 
 Social policies i social 

development 
 Sport 
 Tourism 

 
 
 

Considering the main conference theme, 
we invite sociologists as well as 
researchers from the other social 
sciences and humanities to participate. 
Interdisciplinary analyses are 
welcomed, along with the abstracts 
dealing with the additional (sub)topics 
covered by the main conference theme. 



ABSTRACT SUBMISSION GUIDELINES 
 
 
 

Authors must submit their abstracts no later than November, 30th 2020. Abstract can 
only be submitted by sending the abstract submission form via e-mail. 

 

The abstract submission form contains relevant data on author(s) (e.g. name, affiliation, 
e-mail of the first author, short bio) and paper (title, keywords). The abstract should be 
submitted in English. Authors from the regional countries should submit abstract in one 
of the ex-YU languages (Croatian, Macedonian, Slovenian, Bosnian), along with the 
abstract in English. 

 

Maximal abstract length is limited to 250 words. The abstract should contain clearly 
defined research subject and research goal, hypothesis, method and basic findings. Five 
keywords should be submitted. Keywords should be listed in alphabetical order, 
separated by semicolons. 

 

A maximum of three co-authors can submit one abstract. An author can submit one 
abstract only. 

 

The    abstract    submission    form     should    be    sent    to    the    conference    e-mail 
skup.ssd2020@gmail.com, no later than the aforementioned deadline. 

 

All submitted abstracts will be subjected to the procedure of anonymous review. 
Abstract with positive reviews will be published in an e-Book of abstracts by the end of 
February 2021. (First) author will be informed on reviewers` decision by Organizing 
committee no later than December, 31st 2020. 

 

Due to the current epidemiological circumstances regarding covid-19, date and location 
of the conference will be announced later. 

 
 
 

Scientific committee 

Novi Sad, September 2020. 

 
 

IMPORTANT INFORMATION: 
 

Abstract submission deadline: November, 30th 2020. 
 

Information on reviewer`s decision: December, 31st 2020.  

Working languages: all languages from the ex-YU countries, English. 

mailto:skup.ssd2020@gmail.com

	Међународни научни скуп
	УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ АПСТРАКТА
	ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

	International scientific conference
	ABSTRACT SUBMISSION GUIDELINES


