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Прво обавештење о одржавању 

 

ДЕВЕТОГ НАЦИОНАЛНОГ ГЕРОНТОЛОШКОГ КОНГРЕСА 

са међународним учешћем 

 

КУЛТУРА СТАРЕЊА И СТАРОСТИ ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ И 

САВРЕМЕНОГ МОДЕЛА 

 

Врњачка Бања  16-18. мај  2014. год. 

 

Програмом Конгреса предвиђена је презентација научних и стручних 

саопштења и постера из области демографије, социологије, медицине, 

биологије, психологије, социјалног рада, социјалне заштите, социјалне 

политике, права, економије, педагогије, филозофије, религије, културе, 

физичке културе, архитектуре, урбанизма, стамбене проблематике, заштите 

потрошача и других научних и стручних дисциплина, укључујући и 

волонтерске хуманитарне делатности. 

 

Имајући у виду генералну тему Kонгреса сматрамо да сва научна и стручна 

саопштења и постери треба да буду фокусирани на праксу културе у свим 

областима које се тичу популације старијих. У том смислу су планиране 

посебне сесије: 

 антрополошко-социолошка и социјално-психолошка 

 социјално-геронтолошка и социјално-политичка 

 геријатријско-медицинска са акцентом на положај пацијената 

 социјално хуманитарна са освртом на улогу ОЦД (мреже ХуманаС) 

 научно истраживачка делатност на геронтолошком пољу 

 

Зато упућујемо први позив за пријављивање научних и стручних саопштења 

и постера, који би били презентовани на Конгресу.  

 

Очекујемо да нам до 10. 03. 2014. пошаљете НАЗИВ Вашег рада, РЕЗИМЕ 

(до 300 речи) и КЉУЧНЕ РЕЧИ (до 5), на српском и енглеском језику, 

како бисмо могли да припремимо Књигу резимеа. Сваки аутор треба да 

mailto:gdsdecanska@gds.org.rs
http://www.gds.org.rs/


наведе своју стручну спрему, титулу, занимање, где ради и свој контакт - 

адресу, телефон, mail. 

 

До почетка Конгреса објавићемо часопис Геронтологију бр. 1 за 2014. 

годину са уводним рефератима/саопштењима. Рок за слање уводних 

реферата у целини је 15. април 2014. (Геронтологију је Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја разврстало у научне часописе од националног значаја - за друштвене науке 

М52 -2 бода, а за медицинске науке М53-1бод. 

 

По завршетку Конгреса објавићемо Зборник свих радова/саопштења са 

Завршним документом Конгреса. Рок за слање осталих реферата и 

саопштења у целини  је 1. мај 2014. (Зборник радова има категорију М63-1 бод) 

 

Техничко упутство: радови могу имати до 16 страна А4 формата (2 ауторска 

табака), у Times New Roman, фонт 12, проред 1; шаљу се у електронској 

форми. 

 

После 01.05.2014. биће сачињен детаљан Програм Конгреса са сатницом и 

посебним сесијама, који ће учесницима бити достављен електронским путем. 

Званични језик на Конгресу је српски, а за госте из иностранства биће 

обезбеђен превод на енглески. 

 

Пратећи садржаји Конгреса: свечана вечера, информативно промотивни 

штанд 

 

Котизација за учеснике Конгреса износи 5000 динара, а уплаћује се на текући 

рачун Геронтолошког друштва Србије: 200-2710920101033-54, Поштанска 

штедионица, са назнаком "за Конгрес- име и презиме учесника", и то до 

31.03. 2014.  

За учеснике из иностранства котизација је 50 еур, а уплата се врши по 

договору са ГДС. 

 

Котизација укључује: Књигу резимеа (ЦД), Геронтологију 1/2014 са уводним 

рефератима, Зборник радова са Конгреса, по три публикације ранијих 

штампаних издања Геронтолошког друштва Србије и сертификат.  

Конгрес се лиценцира и за запослене у здравственој и у социјалној заштити. 

За ауторе уводних реферата, по позиву, све трошкове сноси организатор 

Конгреса. 

 



Конгрес ће трајати 3 дана (2 ноћења). Трошкове превоза и смештаја сносе 

сами учесници. 

Смештај: 

За учеснике Конгреса ГДС је обезбедило смештај у хотелу Звезда (где се 

Конгрес и одржава), у двокреветним собама, по регресираној цени од 7000 

динара, која укључује: два пуна пансиона (почиње се с ручком 16.05.2014, а 

завршава се с доручком 18.05.2014), свечану вечеру (17.05.2014) и боравишну 

таксу. Наведену суму новца треба уплатити на рачун Геронтолошког 

друштва Србије: 200-2710920101033-54, Поштанска штедионица, са 

назнаком "за Конгрес - име и презиме", и то до 10.04. 2014.  

За све додатне информације можете контактирати:  

Др Драгану Динић, председника Организационог одбора Конгреса, на моб.: 

063-8531030, или путем емаил-а: draganadinic@gmail.com 

и Мирјану Мајсторовић, секретара ГДС на 011-3231950; 064-1961111; 

gdsdecanska@gds.org.rs 

 

Информације о Конгресу, али и о раду ГДС-а можете видети на нашем сајту: 

www.gds.org.rs 

  

Организациони одбор Деветог националног геронтолошког конгреса 

 

 

 

Београд, 14. фебруар 2014.                                      
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