→ Informácia pre autorov príspevkov
Vážení účastníci konferencie, posielajte, prosím, svoje príspevky na email
horizonty.umenia@aku.sk v textovom editore Word s príponou .doc alebo .docx (nie PDF)
Deadlines:
20.08.2021 – poslanie prihlášky – s podpisom
01.09.2021 – poslanie príspevku a potvrdenia o zaplatení konferenčného poplatku (autori
majú možnosť poslať aj video, prípadne PPT prezentáciu, ktoré budú zdieľané
na webovej stránke a / alebo na Facebooku)10.09.2021-15.09.2021 – discussion
on the web site or in the Facebook group
10.09.2021-15.09.2021 – diskusia na webovej stránke alebo v skupine na Facebooku
15.12.2021 – predpokladané vydanie zborníka abstraktov (printová forma) a zborníka
príspevkov (elektronická forma)
Konferenčný poplatok: 20 €
Názov účtu: OZ Koncertné združenie pri FMU AU
Číslo účtu: IBAN: SK45 7500 0000 0040 0805 7472
BIC/SWIFT kód (pre zahraničných účastníkov): CEKOSKBX
Do poznámky prosím uveďte: meno – poplatok HU 8
Informácie o konferencii:
1. Jazyky konferencie: slovenský, český, poľský, maďarský, ukrajinský, ruský, anglický,
nemecký
2. Sekcie konferencie:
→ História umenia
→ Súčasné umenie
→ Umelecká interpretácia
→ Umelecká pedagogika a psychológia

OZ Koncertné združenie pri FMU AU
Fakulta múzických umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Kollárova 22
974 01 Banská Bystrica

Informácie o príspevku:
1. Rozsah:: max. 8 strán
2.

Parametre textového editora:
a) písmo: Times New Roman, veľkosť 12
b) riadkovanie: 1,15
c) okraje – 2,5 cm na všetkých stranách

3.

Štruktúra príspevku:
a) NÁZOV PRÍSPEVKU V ANGLICKOM JAZYKU (B 12, vycentrované do stredu)
b) NÁZOV PRÍSPEVKU V NÁRODNOM JAZYKU (B 12, vycentrované do stredu)
c) Meno autora(ov) s titulmi (12, zarovnanie na pravý okraj)
d) Názov pracoviska, krajina (Times New Roman, 11, zarovnanie na pravý okraj)
e) ABSTRAKT v anglickom jazyku – cca 500 znakov
f) 3-5 kľúčových slov v anglickom jazyku
g) ABSTRAKT v národnom jazyku – cca 500 znakov
h) 3-5 kľúčových slov v národnom jazyku
i) Text príspevku v národnom jazyku – so všetkými alebo niektorými časťami: ÚVOD,
METÓDY, VÝSLEDKY, DISKUSIAThe text of the paper must include CONCLUSION –
cca 500 characters
j) Text príspevku musí obsahovať ZÁVER – cca 500 znakov
k) Text príspevku musí obsahovať ZOZNAM LITERATÚRY / BIBLIOGRAFIU
l) Kontaktné informácie – len ak autor súhlasí s ich uverejnením
→ Meno autora, tituly
→ Pracovisko
→ Email

4.

Odkazy na citáty a parafrázy, citácie: the source should be included in the text, method
Odkazy na zdroje prosíme uviesť v texte, metóda meno-dátum, napríklad (Burlas 1997, s.
23), prípadne vo forme [1, 12]. V zozname odkazov na literatúru používajte, prosím, štýl
APA, 6. vydanie.

MUŠTRU usporiadania textu prosím pozrite v prílohe.
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