Ústav východoevropských studií

Fiatal Szlavisták XIV. Konferenciája
KÖZÉP-, DÉL- ÉS KELET-EURÓPA 1918-BAN – TÁRSADALMI ÉS
NEMZETKÖZI ÖSSZEFÜGGÉSEK
Időpont: 2018. november 1-2.
Helyszín: a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Nám. Jana
Palacha 2, Praha 1
Jelentkezési határidő: 2018. június 30.
A konferenciára a címben feltüntetett témakörrel foglalkozó 35 évnél fiatalabb
hallgatók, doktoranduszok, kutatók jelentkezését várjuk.
Kérjük az érdeklődőket, az alábbi felületen (https://bit.ly/2rggpVH) töltsék
ki a jelentkezési lapot és tervezett előadásuk tartalmi kivonatát (900–1500 karakter)
bármelyik szláv nyelven és angolul a feltüntetett határidőig. Az előadások
bejelentésénél kérjük az előnyben részesített előadási forma (szóbeli vagy poszter)
megjelölését. A határidő után érkezett jelentkezési lapokat és a rezümé nélküli
jelentkezéseket nem fogadjuk el. A további információk a következő honlapon
találhatók: http://slavkonf.ff.cuni.cz/.
Tanácskozási nyelv: bármelyik szláv nyelv
Az előadás időtartama maximum 15–20 perc. Kérjük az előadókat,
készítsenek rövid vázlatot tervezett beszámolójukról.
Információ poszter-prezentációt bemutatók számára:
– A0 méret (841 mm × 1189 mm)
– serif (talpas) betűtípus (pl. Times New Roman)
– terjedelme: legfeljebb 800 szó
– ajánlott programok: Adobe Illustrator, CorelDraw
A poszterek a konferencia idején kiállításra kerülnek. A beszámolókat témájuk
alapján munkacsoportokba osztjuk. Azoknak az előadóknak, akik a kutatásukat
hosszabb tanulmányban összegezik, lehetővé tesszük, hogy a munkájuk
tanulmánykötetben jelenjen meg. A konferencia szervezői fenntartják a jogot, hogy a
tanulmánykötetben megjelenő munkát előzetes konzultáció után módosítsák,
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illetőleg elutasítsák, ha az formailag, tartalmilag vagy szakmailag nem felel meg az
elvárt szaktudományos feltételeknek.
Témakörök:
1.
2.
3.
4.
5.

Nyelvészet
Irodalom
Történelem
Egyéb (kultúra, művészet)
Poszterszekció

Részvételi díj:
1, 1500 Kč / 60 euró, amely a konferencián való részvételt, előadást és a
kávészüneteket foglalja magába. A helyszínen kell kifizetni.
2, 500 Kč / 20 euró a poszter-prezentáció részvevőinek. A helyszínen kell kifizetni.
A külföldieknek kedvezményes áron szállást biztosítunk az egyetemi
kollégiumokban. A szállásköltséget nem térítjük.
http://slavkonf.ff.cuni.cz/
slavkonf@ff.cuni.cz
http://www.facebook.com/SLAVKONF

Ústav východoevropských studií
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Tel.: (+420) 221 619 267
Fax: (+420) 221 619 267

uves@ff.cuni.cz
http://uves.ff.cuni.cz

