LIII Конгрес Антрополошког друштва Србије, са међународним учешћем
Организатор: Антрополошко друштво Србије, Медицински факултет у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81
Суорганизатори: Meдицински Факултет у Нишу, Клиника за стоматологију у Нишу,
Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу, Природно-математички факултет у Нишу

Поштовани / Поштована,
Антрополошко друштво Србије позива Вас на

LIII КОНГРЕС АНТРОПОЛОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ
са међународним учешћем
Врање 4 – 7. јуна 2014. године
Конгресна дворана Хотела Симпо на Пржару
Конгрес ће радити у пленуму према следећем прелиминарном програму:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Физичке карактеристике становништва
Демографски и популациони проблеми
Савремене методе у антропологији
Антропогенетика
Спортска антропологија
Примењена антропологија
Виртуелна антропологија
Биоетика

Котизацију у износу од 5.000,00 РСД
уплатити на жиро рачун: 205-15745-92, Комерцијална банка Ниш,
са позивом: „за Конгрес АДС“.
Котизација за студенте докторских и мастер студија износи 3.000,00 РСД.
Пензионери чланови АДС и студенти основних студија су ослобођени котизације.
За учеснике из иностранства котизација износи 50 еура и може се уплатити
на девизни жиро рачун АДС број: 00-708-0003459.9, Комерцијална банка Ниш.
За додатне информације о уплатама из иностранства можете се обратити на:
milos949@yahoo.com (доц. др Милош Николић).
Котизацију обавезно уплатити на наведене жиро рачуне,
по обавештењу о прихватању кратког садржаја рада, a најкасније до 30. априла 2013.
После овог датума котизација ће износити 6.000,00 РСД.
Молимо да сажетак рада доставите најкасније до 15. априла 2013.
Време излагања пленарних реферата је 20 мин, а осталих максимално 10 мин.
Једна особа може реферисати највише два рада.
Аутори чији се радови не уклапају у теме Конгреса биће благовремено обавештени.
kongresads@gmail.com • www.antropoloskodrustvosrbije.com

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ИЗВОДА
ИЗВОД ТРЕБА ПРИПРЕМИТИ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
према следећем упутству:
•
•
•
•
•
•
•
•

Формат странице А4, маргине: лева и десна 3 цм, горња и доња 2цм
Назив рада дати великим словима (фонт Times New Roman, Bold, 14pt)
Пуно презиме и име свих аутора (фонт Times New Roman, Bold, 12pt)
Назив и адреса институције (фонт Times New Roman, Regular, 12pt)
Извод (маx 250 речи) (фонт Times New Roman, Regular, 12pt)
Кључне речи (маx 5) (фонт Times New Roman, Regular, 12pt)
Фуснота: обавезно назначити начин презентације (орално или постер презентација)
Молимо ауторе да се придржавају наведених пропозиција.
У супротном извод неће бити штампан у Зборнику.

Извод на српском и енглеском језику треба доставити у електронској форми на адресу:
kongresads@gmail.com – контакт особа Миле Ранђеловић, тел. 063 414 866.
Рок за достављање извода је 15. април 2014.
Све информације о Конгресу биће истакнуте на сајту АДС:
www.antropoloskodrustvosrbije.com
За додатне информације можете се обратити контакт особама:
Доц. др Гордани Филиповић: gordana.ﬁlipovic@medfak.ni.ac.rs, тел. 064 218 27 52.
Проф. др Мирјана Јаношевић: janosevic@medfak.ni.ac.rs.

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Конгрес ће се одржати у хотелу„Симпо“ на Пржару, излетишту надомак Врања, у боровoj
шуми, са прелепим погледом на цео град.
За учеснике Конгреса омогућен је смештај у хотелу „Симпо“ на Пржару и у приватним
хотелима у центру града, због недовољног броја соба у хотелу „Симпо“.
У хотелу „Симпо“ цена смештаја у двокреветној соби, са доручком је 2 000 динара.
Цена ручка и вечере је по 600 дин.
У хотелима у центру града цена смештаја је 1500 динара. Уколико је смештај без
доручка хотел„Симпо“ ће организовати бесплатан доручак, као и бесплатан превоз,
више пута у току дана, у складу са програмом Конгреса.
Учесници треба благовремено да резервишу смештај, најкасније до 20.05.2014.
на следеће телефонске бројеве: 064 89 05 402 – Драган Костић – шеф хотела „Симпо“
064 89 05 401 – Горан Стојановић – директор хотела „Симпо“

kongresads@gmail.com • www.antropoloskodrustvosrbije.com

