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Позив за учешће на конференцији 

НОВИ ХОРИЗОНТИ КУЛТУРЕ, УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА  

У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ 

 

Поштоване колеге, 

Задовољство нам је да вас позовемо на научну конференцију са међународним учешћем Нови 

хоризонти културе, уметности и медија у дигиталном окружењу, која ће се одржати у Београду  

од 12-14. септембра 2019. године, на Факултету драмских уметности, поводом 30 година рада 

Института за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ. 

Тема конференције проблемски третира односе и праксе из области уметности и културе, 

науке, активизма, теорије и политике у процесима четврте индустријске револуције. Конференција ће 

истражити ове теме из перспектива студија културе и књижевности, студија медија и филма, студија 

извођачких уметности, културног менаџмента и културне политике, као и сродних области, те 

понудити могуће интердисциплинарне одговоре и предлоге. 

У складу са овим истраживачким пољима, на конференцији ће бити прихваћени панели, 

презентације и радови који обухватају, али који нису ограничени на предложене теме: 

 “Дигитално” као друштвени оквир имагинаријума данашњице; 

 Трансформације студија извођачких умености, филма и медија у дигиталном добу; 

 Културно сећање, културне разлике и транскултуралност; 

 Медијска продукција заснована на новим технологијама и „big data“; 

 Промене културне политике и културног менаџмента за дигитално доба; 

 Утицаји дигиталног окружења на маркетинг уметности; 

 Наративи културног идентитета и наслеђа у дигиталном окружењу; 

 Културно управљање  подацима, мрежама и платформама; 

 Дигитална хуманистика, нове методологије и екологије „отвореног знања“. 

Факултет драмских уметности у Београду срдачно вас позива на конференцију Нови 

хоризонти културе, уметности и медија у дигиталном окружењу, на којој ће пленарна предавања 

одржати др Џоана Г. Хансен са Универзитета у Ворику и др Рафаела Хензе са Универзитета у 

Хајлброну, док ће гости говорници на конференцији бити редитељ и сценариста из Камбоџе, и 

директор Бопана центра за аудио-визуелно сећање господин Рити Пан и београдски уметник и 

професор Факултета примењене уметности Мрђан Бајић.  

Радни језици конференције су српски и енглески. За учешће потребно је да апстракт на српском 

и енглеском језику пошаљете на адресу fduconference@gmail.com. У наслову поруке назначити „Нови 

хоризонти“ и укључити следеће информације: 1. Име аутора и коаутора, 2. Афилијације аутора и 

коаутора, 3. и-мејл адресе аутора и коаутора, 4. Наслов рада, 5. Кључне речи. Рок за предају 

апстракта је 15. мај 2019. године. Све пријаве ће бити рецензиране, а потврда о пријему рада за 

конференцију биће послата до 1. јуна. Регистрација износи 30 евра у динарској противвредности. 

 

 

У име Програмског одбора 

Директор Института ФДУ 

 

 

 

 

проф. др Милена Драгићевић Шешић 
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