Sympózium Dobro a zlo, alebo o morálke, 15. novembra 2012 v Banskej Bystrici
Organizačné pokyny
Vašu záväznú prihlášku (vzor nižšie, počet účastníkov je obmedzený), prosíme zasielať emailom na adresu
lada.kaliska@umb.sk najneskôr do 22. októbra 2012. Vo výstižnej anotácii má byť zrejmý súvis s tematickým
zameraním sympózia. Finálna verzia programu bude zverejnená po jeho skompletizovaní do 30. októbra 2012.
Účastnícky poplatok 14 €, prosíme uhradiť najmä bezhotovostne najneskôr do 8. novembra 2012 alebo
obmedzene v hotovosti v deň konania sympózia pri registrácii (voči príjmovému dokladu, nie faktúre). Číslo
účtu 7000095806/8180 (Štátna pokladnica), variabilný symbol 42012, poznámka pre prijímateľa (dôležité):
Vaše meno. Platba zo zahraničia: SWIFT SPSRSKBA, IBAN SK6381800000007000095806.
Poplatok je naviazaný na prihlášku na sympózium a je legitimovaný nákladmi na jeho organizáciu (priestory,
malé občerstvenie), vydanie, editovanie, recenzovanie a distribuovanie digitálneho zborníka vedeckých štúdií
(s ISBN).
Váš príspevok, v rozsahu max. 20 normostrán v žiadanej formálnej úprave v slovenskom, českom alebo
anglickom jazyku zašlite emailom na lada.kaliska@umb.sk najneskôr do 15. novembra 2012. Organizačný
výbor sympózia si vyhradzuje právo výberu príspevkov, ich zaradenia do programu sympózia a do
publikovania v recenzovanom zborníku vedeckých štúdií.
Sympózium sa uskutoční v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice (adresa: Lazovná ul. 9, Banská Bystrica,
www.svkbb.eu), ktorá sa nachádza v historickej a centrálnej časti Banskej Bystrice. Bezprostredné okolie
Štátnej vedeckej knižnice poskytuje mnohé možnosti ubytovania a stravovania.
Kompletné informácie o sympóziu priebežne aktualizujeme na
www.pdf.umb.sk/jankalisky/vedecke-sympozium-2012.html
Kontakt: 048-4464725, 048-4464317, lada.kaliska@umb.sk
Pokyny pre formálnu a obsahovú úpravu príspevkov
Forma:
o príspevok uložte ako súbor programu MS Word v tvare „vašemeno.doc“,
o použite východziu, prednastavenú šablónu MS Word,
o typ písma: Times New Roman, veľkosť 12 bodov (základný text; 14 bodov nadpis), zarovnanie
(obojstranné) do bloku, jednoduché riadkovanie, okraje strán (základné) 2,5 cm,
o použite iba základné formátovanie textu (šikmé, podčiarknuté alebo tučné),
o tabuľky a grafy odporúčame transformovať do podoby obrázku, ktorý je priamo v texte (pre prípadnú
čiernu tlač je vhodná rozdielna textúra v grafe),
o spôsob odkazovania na zdroj – v texte (meno, rok, strana),
o pre odsek nepoužívajte medzerník ale tabulátor,
o slová na konci riadkov nerozdeľujte,
o formátovanie použitej literatúry:
AUTOR. Rok. Názov. Miesto vydania: vydavateľ. počet strán. ISBN.
AUTOR. Rok. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok, ročník, číslo
zväzku, Rozsah strán (strana od-do).
AUTOR. Rok. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. ISBN,
Rozsah strán (strana od-do).
AUTOR. Názov. [online]. Vydavateľ. [Cit. dátum citovania]. Dostupné na internete:
<http://www.kompletná_internetová_adresa_az_priamo_na_odkazovany_zdroj>.
Obsahové usporiadanie:
o
názov príspevku v jazyku sympózia,
o
názov príspevku v anglickom jazyku,
o
meno a priezvisko autora/autorov (bez titulov),
o
abstrakt v jazyku sympózia – max. 15 riadkov – mal by obsahovať obsahovú líniu príspevku,
predmet a cieľ výskumu, použité metódy a postupy a dosiahnuté výsledky,
o
abstrakt v anglickom jazyku – preklad abstraktu východzieho jazyka,

www.pdf.umb.sk/jankalisky/vedecke-sympozium-2012.html

Sympózium Dobro a zlo, alebo o morálke, 15. novembra 2012 v Banskej Bystrici
o

text príspevku (prípadné názvy kapitol (14 bodov, tučné, pred nadpisom kapitoly vynechať

riadok)),

o

použitá literatúra – ISO norma STN 690, uvádzať iba citovanú (odkazovanú) literatúru, riadky

nečíslovať,

o

kontaktné údaje – meno autora/autorov s titulmi, názov a adresa pracoviska, email.
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Záväzná prihláška na sympózium
Dobro a zlo, alebo o morálke
(Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii),
konané 15. novembra 2012 v Banskej Bystrici
Meno (s titulmi): …
Kontakt (email a telefón): …
Názov pracoviska (a mesto): …
Názov príspevku: …
Výstižná anotácia príspevku (max. 15 riadkov): …
Účasť (nehodiace sa škrtnite alebo vymažte):
aktívna (príspevok odprezentujem) – pasívna (zúčastním sa bez prezentácie príspevku)
Účastnícky poplatok uhradím: prevodom – v hotovosti (obmedzene)
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