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ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

 

на II научном скупу 

Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 

у оквиру манифестације Дани Војина Комадине 

 
Поштовани, 

 

Позивамо Вас да узмете учешће и својим присуством увеличате обиљежавање 

четврте по реду манифестације Дани Војина Комадине, која обухвата предавања, 

концерте,  промоције штампаних публикација, носача звука и II научни скуп Савремено и 

традиционално у музичком стваралаштву који ће се одржати 11. и 12. децембра 2020. 

године на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву, а у складу са могућом 

епидемиолошком ситуацијом проузрокованом корона вирусом, могуће је да буде 

организован онлајн (Online). 

Овогодишњи садржаји манифестације Дани Војина Комадине обухватају пленарна 

предавања, музиколошки, научни, стручни, педагошки и умјетнички приступ у 

сагледавању доприноса композиторског, педагошког и умјетничког рада композитора 

Војина Комадине, а циљ научног скупа је размјена научних, стручних, педагошких и 

умјетничких сазнања из области теме научног скупа. Размјена искустава у педагошким, 

музиколошким и научним истраживањима одвијаће се кроз презентације пријављених 

радова и међусобним дијалогом учесника скупа.  



Важни датуми 

 

Рок за пријаву учешћа (активног, 

пасивног) и предају сажетка 
1. новембар 2020. године 

Рок за повратну информацију о 

прихватању сажетка 
20. новембар 2020. године 

Рок за објаву програма научног скупа 25. новембар 2020. године 

Одржавање научног скупа 11. и 12. децембар 2020. године 

Рок за предају интегралних радова 31. март 2021. године 

Рок за обавјештење о резултатима 

рецензентског поступка 
10. јуни 2021. године 

 

Опште информације о учешћу на научном скупу: 

- Плаћање котизација није предвиђено. 

- Учесници сами сносе трошкове пута и смјештаја; у случају одржавања научног 

скупа „на даљину“ (Online) пријављени учесници ће бити обавјештени о начину 

реализације скупа. 

- За активне учеснике, предвиђено вријеме излагања је 15 минута. 

- Пасивно или активно учешће на научном скупу пријављује се попуњавањем 

Пријавног обрасца (у прилогу) са општим подацима пријављених учесника; 

активни учесници пријављују на српском и енглеском језику тему, сажетак рада (до 

100 ријечи), кључне ријечи (од три до пет ријечи) и на српском језику кратку 

биографију (до 150 ријечи) – попуњени образац послати на e-mail: 

dvknaucniskup@mak.ues.rs.ba 

(са назнаком: За научни скуп, Име и Презиме, 2020) 

- Сви пријављени учесници ће добити сертификат за пасивно или активно учешће. 

 

Опште информације о објављивању радова пријављених на научном скупу: 

- Језици скупа су они који су званични у државама које су чиниле некадашњу 

Југославију, као и енглески и руски језик. Ако је рад на једном од званичних 

језика у државама које су чиниле некадашњу Југославију, резиме рада (сажетак 

или проширени сажетак) је на енглеском језику. Ако је рад на енглеском или 

руском језику, резиме је на српском језику.  

- Аутори се морају придржавати техничких упутстава за израду текста (у прилогу).  

- Достављени радови биће рецензирани. 

mailto:dvknaucniskup@mak.ues.rs.ba


- Рецензирани и одобрени радови ће бити објављени у Зборнику радова са II 

научног скупа Савремено и традиционално у музичком стваралаштву у издању 

Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

 

Контакт особа:  

мр Душан Ерак, ванр.проф. 

Руководилац Катедре за теоријску наставу  

Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву 

e-mail: dusan.erak@mak.ues.rs.ba 

 

 

С поштовањем,  

Организатор II научног скупа  

Савремено и традиционално у музичком стваралаштву 

Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву 

 

 

В.Д. Декан-а 

мр Маја Жужа, доц. 

______________________________________ 

mailto:dusan.erak@mak.ues.rs.ba

