Меѓународен симпозиум
„40 години Катедра за турски јазик и книжевност“
18-19 мај 2017, Скопје

Прв повик

Почитувани колешки и колеги,
Катедрата за турски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје,
оваа горина слави 40 години од своето постоење.
По тој повод, во рамките на активностите што ќе се изведат на 18-19 мај 2017 година, ќе се
организира и Меѓународен симпозиум „40 години Катедра за турски јазик и книжевност“.
Иако предимство ќе им се даде на трудовите фокусирани на Румелијата и Македонија, на
Симпозиумот ќе се прифатат трудови од било која област на турскиот јазик и турската
книжевност.
Службените јазици на Симпозиумот се турскиот, македонскиот и англискиот јазик.
Симпозиумот ќе се одржи на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.
Другите подетални информации ќе бидат објавени во наредниот повик.
Праќање на апстракти
Секој учесник ќе може да пријави само еден (1) апстракт.
Аплицирањето ќе се врши со пополнување на Формуларот за аплицирање даден во прилог и со
праќање на истиот на <uskupturkoloji@gmail.com>.
Последен рок за праќање на апстрактите е 15 април 2017.
Важни датуми
Последен рок за праќање на апстрактите: 15 април 2017
Објавување на прифатените апстракти: 22 април 2017
Датум на Симпозиумот: 18-19 мај 2017
Последен рок за праќање на целосните текстови: 20 јуни 2017
Печатење на зборникот на трудови: 15 октомври 2017
Контакт: <uskupturkoloji@gmail.com>
Организациски одбор
1. Проф. д-р Октај Ахмед;
2. Проф. д-р Назим Ибрахим;
3. Проф. д-р Фадил Хоџа;

4.
5.
6.
7.
8.

Проф. д-р Севин Алил;
Виш лектор м-р Сена Ариф;
Лектор д-р Фатима Хоџин;
Странски лектор м-р Селчук Ујсал;
Странски лектор м-р Фарук Гезгин.

Почитувани учесници,
На Катедрата за турски јазик и книжевност, која опстои 40 години под многу скромни услови, ќе
и' биде чест да ве види меѓу нас.
Проф. д-р Октај Ахмед,
Раководител на Катедрата за турски јазик и книжевност
<oktay@flf.ukim.edu.mk>, <oktayahmed@gmail.com>

