
                                                                                                                                                                                       

 

VABILO  
 

na mednarodno znanstveno konferenco  
 

Slovenske migracije in povezovanje izseljenih Slovenk, Slovencev 
v Bosni in Hercegovini 

 
Konferenca bo potekala 

 

v sredo, 10. 5. 2023,  
v Atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana, Slovenija 

 
v okviru projekta 

Potomci slovenskih izseljencev ter ohranjanje slovenskega jezika v Bosni in Hercegovini /  
Potomci slovenačkih iseljenika i očuvanje slovenačkog jezika u Bosni i Hercegovini /  

Descendants of Slovenian emigrants and the preservation of the Slovenian language in 
Bosnia and Herzegovina  

 
Spoštovani, 
 
vabimo vas na zaključno znanstveno konferenco v okviru bilateralnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino (BiH) in k oddaji izvlečkov do 15. 4. 2023 v 
povezavi z naslednjimi temami:  

1) Slovenske migracije v BiH 
2) Publikacije v slovenščini v BiH 

3) Notranje migracije v prostoru SFRJ (1945–1991) 
4) Slovenska organiziranost v državah izseljevanja 

5) Migracije v učnih načrtih, leposlovju 
 

 Uradni jeziki predstavitev na konferenci so vsi slovanski jeziki in angleški jezik.  

 Čas predstavitve je 15 minut.  

 Konferenca bo potekala v živo, je pa mogoče prispevek izjemoma posneti vnaprej (10–15 

minut) in ga poslati, predvajali ga bomo na konferenci.  

 Izvleček naj bo v jeziku predavanja in angleščini, obsega naj do 1000 znakov s presledki, 

navedenih naj bo do 5 ključnih besed.  

 Prosimo tudi za kratko predstavitev strokovnega dela predavateljice, predavatelja v jeziku 

predavanja (do 1000 znakov s presledki).  

 

Prosim vas, da izvleček in predstavitev pošljete na sledeča e-naslova, na katerih lahko dobite 
tudi dodatne informacije: biljana.babic@flf.unibl.org, marijanca-ajsa.vizintin@zrc-sazu.si.  
 
Veselimo se sodelovanja in srečanja z vami. 
 
Dr. Marijanca Ajša Vižintin 
ZRC SAZU 
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije 

Dr. Biljana Babić 
Univerza v Banjaluki 
Filološka fakulteta 
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POZIV  
 

na međunarodnu naučnu konferenciju  
 

Slovenačke migracije i povezivanje iseljenih Slovenki, Slovenaca  
u Bosni i Hercegovini 

 
Konferencija će biti održana 

 

u srijedu 10. 5. 2023. godine  
u Atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana, Slovenija 

 
u okviru projekta 

Potomci slovenačkih iseljenika i očuvanje slovenačkog jezika u Bosni i Hercegovini / 
Potomci slovenskih izseljencev ter ohranjanje slovenskega jezika v Bosni in Hercegovini /  
Descendants of Slovenian emigrants and the preservation of the Slovenian language in 

Bosnia and Herzegovina  
 

Poštovani, 
Upućujemo vam poziv za završnu naučnu konferenciju u okviru bilateralne saradnje između  
Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine (BiH), a istovremeno vas molimo da pošaljete 
sažetke vaših radova do 15. 4. 2023.  na sljedeće teme:  
 

1) Slovenačke migracije u BiH 
2) Publikacije na slovenačkom jeziku u BiH 

3) Unutrašnje migracije na prostoru SFRJ (1945–1991) 
4) Slovenačka organizovanost u državama iseljavanja 

5) Migracije u nastavnim planovima, književnim djelima  
 

 Službeni jezici konferencije su svi slovenski jezici i engleski jezik.  

 Predviđeno vrijeme izlaganja je 15 minuta.  

 Konferencija će biti održana uživo, ali je takođe moguće sažetak snimiti unapred (10–15 

minuta) i poslati ga, biće emitovan na konferenciji.  

 Sažetak je potrebno poslati na jeziku predavanja i na engleskom jeziku, obima do 1000 

karaktera s razmacima, sa navedenih do 5 ključnih riječi.  

 Molimo i za kratko predstavljanje stručnog rada autorke, autora na jeziku izlaganja (do 

1000 karaktera s razmacima).  

 

Molimo vas da sažetak rada i rad pošaljete na sljedeće elektronske adrese, putem kojih    
možete dobiti dodatne informacije: biljana.babic@flf.unibl.org, marijanca-ajsa.vizintin@zrc-
sazu.si.  

Radujemo se budućoj saradnji i susretu sa vama. 
 
Dr Marijanca Ajša Vižintin 
ZRC SAZU 
Institut za slovenačko iseljeništvo i migracije 

Dr Biljana Babić 
Univerzitet u Banjoj Luci 
Filološki fakultet 
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ПОЗИВ  
на међународну научну конференцију    

 
Словеначке миграције и повезивање исељених Словенки, Словенаца,   

y Босни и Херцеговини  
 

Конференција ће бити одржана  
у сриједу 10. 5. 2023. године  

у Атрију ЗРЦ САЗУ, Нови трг 2, Љубљанa, Словенијa 
 

у оквиру пројекта 
Потомци словеначких исељеника и очување словеначког језика у Босни и Херцеговини/  

Potomci slovenskih izseljencev ter ohranjanje slovenskega jezika v Bosni in Hercegovini /  
Descendants of Slovenian emigrants and the preservation of the Slovenian language in 

Bosnia and Herzegovina  
 

Поштовани, 
Упућујемо вам позив за завршну научну конференцију у оквиру билатералне сарадње 
између Републике Словеније и Босне и Херцеговине (БиХ), а истовременo вас молимо 
да пошаљете сажетке ваших радова до 15. 4. 2023. на сљедеће теме:  
 

1) Словеначке миграције у БиХ 
2) Публикације на словеначком језику у БиХ 

3) Унутрашње миграције на простору СФРЈ (1945–1991) 
4) Словеначка организованост у државама исељавања 

5) Миграције у наставним плановима, књижевним дјелима. 
 

• Службени језици конференције су сви словенски језици и енглески језик.  
• Предвиђено вријеме излагања је 15 минута.  
• Конференција ће се одржати уживо, али је такође могуће сажетак снимити 
унапред (у трајању 10–15 минута) и послати га, биће емитован на конференцији.  
• Сажетак је потребно послати на језику излагања и на енглеском језику, обима до  
1000 карактера с размацима, сa наведених до 5 кључних ријечи.  
• Молимо за кратко представљање стручног рада ауторке, ауторa на језику  
излагања (дo 1000 карактера с размацимa).  
 

Молимо вас да сажетак рада и рад пошаљете на сљедеће електронске адресе, путем 
којих можете добити додатне информације:  

biljana.babic@flf.unibl.org, marijanca-ajsa.vizintin@zrc-sazu.si   
 

Радујемо се будућој сарадњи и сусрету с вама. 
 
Др Маријанца Ајша Вижинтин      Др Биљана Бабић 
ЗРЦ САЗУ         Универзитет у Бањој Луци  
Институт за словеначко      Филолошки факултет  
исељеништво и миграције 
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