Прва виктимолошка конференција под насловот „Амбасадори на мирот во
Босна и Херцеговина“
Сараево, 3ти и 4ти март, 2015 година
хотел „Radon Plaza“ Сараево

Повик за доставување на апстракти, трудови, предлози за тематски
сесии и работилници и постер презентации
Почитувани,
Со задоволство Ве покануваме да присуствувате на Првата виктимолошка
конференција која е организирана по повод обележување на денот на независноста
на Босна и Херцеговина и ќе се одржи на 3ти и 4ти март 2015 година во хотел
„Радон Плаза“, Сараево.
Основната цел на конференцијата е да ги собере стручњаците и истражувачите, но
и студентите, кои од различни перспективи, теоретски и практично, се бават со
правата на жртвите и обезбедување на заштита и помош на жртвите на насилство и
други видови на криминалитет, заради презентација на стекнатото знаење и
заедничка соработка во областа на научно-истражувачкиот и научен труд.
Доколку сакате да го презентирате Вашиот труд во склоп на тематските сесии,
потребно е да доставите апстракт за трудот.
Трудовите би требало да се однесуваат на некои од наведените области, но може да
се предложат и трудови кои разработуваат други прашања во склоп на општите
теми на конференцијата:





Правда за жртвите
Сигурност: проблеми и дилеми
Транзициони права: вистина и помирување
Меѓународен организиран криминал: превенција,
казнување

сузбивање

и

Апстрактот би требало да е до 400 зборови, во формат Times New Roman, 12, на
српски, хрватски, босански или англиски јазик испратен на следниот е-маил:
victim.ikm@gmail.com (за трудовите од Р. Македонија)
Во насловот на апстрактот треба да се наведе:
 Наслов на трудот
 Име и презиме на авторот/авторите
 Организација/институција и податоци за контакт (адреса, телефон, е-маил)
Во случај на коавторски трудови, треба да се наведат податоците на сите коавтори
поединечно.
Во апстрактот јасно треба да бидат наведени:
 Предметот на трудот
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Целта на трудот
Основните теми кои ќе бидат опфатени во презентацијата
Доколку е во прашање емпириско истражување: методи, примерок на кој
истражувањето е спроведено, кој и кога го спровел истражувањето
Резултатите од истражувањето

ВАЖНИ РОКОВИ:
-

Доставување на апстрат
Доставување на краен труд

15.02.2015
1.03.2015

Добиените апстракти ќе бидат разгледани од Програмскиот одбор на
конференцијата. Прифатените апстракти ќе бидат презентирани на конференцијата.
Во програмата на конференцијата и во зборникот ќе бидат вклучени само
оние апстракти или постер презентации од автори кои се регистрирале и
платиле котизација.
ПЛАЌАЊЕ:
Котизацијата за учество на конференцијата изнесува 50 евра.
Средствата се уплатуваат на следниот начин:
А) Уплата преку банка (пратете по маил или донесете копија од уплатата) на
сметка:
Институт за менаџмент на знаењето Јане Сандански, 3-2-13 Скопје
НЛБ Тутунска банка – Скопје
БРОЈ НА СМЕТКА: 210-0635707501-03
ДАНОЧЕН БРОЈ 4030008029203
B) Лично на собирот: само во готово без кредитни/дебитни картички
ОРГАНИЗАТОРИ:
-

Правен факултет во Бихаќ, Босна и Херцеговина
Маунагич ДОО, Сараево, Босна и Херцеговина
Институт за менаџмент на знаењето, Скопје, Република Македонија
Претседател на организациониот комитет
Проф. д-р Азра Аџајиќ- Дедовиќ
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