Informácie pre autorov príspevkov
Posielajte prosím svoje prihlášky a príspevky na email horizonty.umenia@aku.sk v textovom
editore Word s príponou .doc alebo .docx
Termíny:
Do 15.09.2019 – poslanie prihlášky – s Vaším podpisom
Do 15.10.2019 – poslanie príspevku a potvrdenia o zaplatení konferenčného poplatku
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Informácie o konferencii:
1. Jazyky konferencie: slovenský, poľský, maďarský, ukrajinský, ruský, anglický, nemecký
2. Sekcie konferencie:
 História umenia
 Súčasné umenie
 Umelecká interpretácia
 Umelecká pedagogika a psychológia
Informácie o príspevku:
1. Rozsah: ľubovoľný
2. Parametre textového editora:
a) písmo: Times New Roman, veľkosť 12
b) riadkovanie: 1,5
c) okraje – 2,5 cm na všetkých stranách
3. Štruktúra príspevku:
a) Meno autora, tituly (B 14, zarovnanie na ľavý okraj)
b) Názov príspevku v národnom jazyku (B 14, vycentrované do stredu)
c) Názov príspevku v anglickom jazyku (B 14, vycentrované do stredu)
d) Abstrakt v anglickom jazyku – 5-15 riadkov
e) 5-7 kľúčových slov v anglickom jazyku
f) Abstrakt v národnom jazyku – 5-15 riadkov
g) 5-7 kľúčových slov v národnom jazyku
h) Text príspevku v národnom jazyku
i) Bibliografia
j) Kontaktné informácie – len ak autor súhlasí s ich uverejnením
o Meno autora, tituly
o Pracovisko
o Email
4. Odkazy na citáty a parafrázy, citácie:
prosíme uviesť v texte, metóda meno-dátum, napríklad (Burlas 1997, s. 23)

Príklad usporiadania textu:

Ing. Mgr. Ivan Paľovič
História vzniku asociácie XY na Slovensku
History of Establishment of Association XY in Slovakia
Abstract
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Key words
Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

Abstrakt
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kľúčové slová
Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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