
Udruga studenata filoloških smjerova Filozofskoga fakulteta u Splitu iTHEom 

poziva mlade znanstvenike i istraživače da se prijave na 

Četvrti međunarodni simpozij mladih anglista, kroatista i talijanista: Hoće li centar izdržati? 

 

koji će se održati od 10. do 12. listopada 2019. godine u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. 

 

Dolaskom 2019. godine svijet se suočava s nizom velikih promjena unutar postojećih centara 

moći. Članstvo Ujedinjenoga Kraljevstva u Europskoj uniji trebalo je prestati u ožujku 2019. 

godine, no kontroverzni slučaj Brexita nikako da doživi rasplet. Istodobno su u Ujedinjenom 

Kraljevstvu sve glasnija pitanja o ulozi i važnosti kraljevske obitelji koja ima ritualnu 

funkciju, no ne i pravu političku vlast. Na drugom kraju planeta, u Japanu, car će Akihito 

abdicirati, što će biti prvi takav slučaj u toj monarhiji u posljednja dva stoljeća. Ne mogu se 

zanemariti ni trenutačni politički prevrati, primjerice prosvjedi tzv. žutih prsluka, pokreta koji 

je započeo u studenom 2018. u Francuskoj kao reakcija na povećanje cijena goriva, a dosad se 

u njega uključilo stanovništvo više europskih zemalja izazvano lošim političkim stanjem u 

svojim državama. Sve ove situacije na prvom mjestu upućuju na promjene u kolektivnoj 

svijesti ljudi, bez obzira na njihovo državljanstvo, vjeru i političku opredijeljenost. Stare, 

tradicionalne strukture moći propadaju i dolaze novi, relevantni izvori utjecaja, a samim time i 

moći.  

Kako bismo, kao i uvijek, bili što suvremeniji i relevantniji, pozivamo mlade znanstvenike da 

nam pošalju radove u kojima sa stajališta jezika, teorije književnosti, teorije medija ili drugih 

relevantnih pristupa analiziraju prikaz pomaka u odnosima moći – u političkim strukturama, u 

položaju rodnih, seksualnih, rasnih, etničkih manjina, u odnosu prema drugim vrstama, prema 

osobama smanjenih mogućnosti. Želimo istraživati lomljenje opresivnih struktura i instance 



otpora u suvremenoj književnosti, na filmu, u videoigrama, stripovima, grafičkim novelama, 

glazbi, kao i u medijima, tiskovinama, na internetskim portalima, na društvenim mrežama. 

Napominjemo da su tema simpozija umjetnička djela koja se bave ovim problemima i njihovi 

medijski prikazi, a ne proučavanje problema kao takvih. Na taj način mladi istraživači 

sudjeluju u promišljanju o suvremenim problemima i njihovu rješavanju, a u akademskome 

smislu bave se izrazito vrijednim i inovativnim temama jer se rijetko tijekom studija stignu 

istraživati ovakva, u pravome smislu suvremena, pitanja. Temeljne su vrijednosti simpozija 

inovativnost i interdisciplinarnost, stoga je simpozij otvoren i za mlade istraživače iz drugih 

područja. 

 

Za simpozij se prijavljuje slanjem Wordova dokumenta koji mora sadržavati podatke o 

izlagaču i sažetak dug najviše 250 riječi. Podatci o izlagaču koji trebaju biti uključeni u 

prijavu jesu: ime i prezime, studijski program i godina studija, fakultet, broj mobilnoga 

telefona i adresa elektroničke pošte. Rok za prijavu jest 3. lipnja 2019. Prijave se mogu poslati 

na hrvatskome ili engleskome jeziku na e-adresu: symposium.itheom@gmail.com. Izlagači će 

o prihvaćanju sažetka biti obaviješteni do 16. lipnja 2019. Izlagači će imati priliku i objaviti 

svoj rad u zborniku, o čemu će biti obaviješteni tijekom trajanja simpozija. Radove će 

recenzirati profesori s hrvatskih i stranih sveučilišta. 

 

Službeni su jezici simpozija hrvatski i engleski jezik. 

 

Sudjelovanje na simpoziju besplatno je. Izlagači će imati osiguran smještaj. Putne troškove 

snose izlagači. 

 

Sve druge informacije mogu se pronaći na Facebookovoj stranici simpozija 

(https://www.facebook.com/symposiumitheom/) i udruge iTHEom 

(https://www.facebook.com/itheom/). 

 

Molimo Vas da ovaj poziv proslijedite potencijalnim izlagačima i sudionicima.  

Za sve dodatne informacije obratite se na mail symposium.itheom@gmail.com ili na broj 

(+385) 091 752 2645 ili (+385) 095 578 1209. 
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