KONFERENCE ŠKOLA A VELKÁ VÁLKA
13. a 14. KVĚTNA 2014
MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, ZÁMEK

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY S PŘÍSPĚVKEM

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE
úterý 13. května 2014
9.00 – 10.00

Prezence účastníků

10.00 – 10.15

Slavnostní zahájení konference

10.15 – 11.45

I. blok příspěvků (3)

11.45 – 12.00

Přestávka

12.00 – 13.00

II. blok příspěvků (2)

13.00 – 14.00

Přestávka na oběd

14.00 – 15.30

III. blok příspěvků (3)

15.30 – 15.45

Přestávka

15.45 – 17.15

IV. blok příspěvků (3)

17.15 – 17.30

Přestávka

17.30 – 18.15

Prohlídka výstavy Za císaře pána a jeho rodinu a školních expozic

18.15 – 19.30

Volno na ubytování

19.30 – 00.00

Společenské posezení (Horní náměstí 31, Korvínský dům)

středa 14. května 2014
8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 11.00

V. blok příspěvků (4)

11.00 – 11.15

Přestávka

11.15 – 13.15

VI. blok příspěvků (4)

13.15 – 13.30

Závěrečná diskuze a zakončení konference

13.30 – 14.30

Fakultativní prohlídka muzejních výstav a expozic

Délka příspěvku je 20 minut, po jeho skončení bude prostor na diskuzi.

INFORMACE KE SBORNÍKU A PŘÍSPĚVKŮM
Rozsah příspěvku do sborníku je maximálně 10 normostran a 5 digitálních fotografií, v rozlišení 600 dpi.
Bibliografické odkazy a citace dokumentů uvádějte dle normy ČSN ISO 690 (případně ČSN ISO 690-2 pro
elektronické dokumenty a jejich části), ukázky jsou dostupné na adrese www.citace.com/dokumenty.php.
Součástí příspěvku bude i resumé v českém a v anglickém jazyce (zajišťuje autor). Termín odevzdání
elektronických příspěvků s českým a anglickým resumé a povinnými přílohami je při prezenci (nejpozději
14. května 2014). Pozdější odevzdání nebude možné z technických důvodů akceptovat. Autor zaručuje
exkluzivitu příspěvku a při prezenci podepíše smlouvu o dílo a licenční smlouvu (bez nároku na honorář).

OBECNÉ INFORMACE
Konferenční poplatek pro účastníky s příspěvkem, splatný při prezenci, činí 150 Kč. V ceně poplatku je
zahrnuto občerstvení během konference, vstup na večerní společenské posezení (13. května) a zaslání
jednoho autorského výtisku sborníku.
Ubytování si zajišťuje každý účastník sám, může si vybrat z doporučených, ale i z řady dalších ubytovacích
zařízení, která jsou ve městě Přerově k dispozici.
Konference se bude konat na Horním náměstí, v přerovském zámku, kde jsou expoziční a výstavní sály
Muzea Komenského v Přerově. Od vlakového i autobusového nádraží je muzeum vzdálené zhruba 20 minut
chůze, dojezd autobusy městské hromadné dopravy je nejblíže k Městskému domu na náměstí T. G.
Masaryka, odtud 5 minut chůze. Parkování osobních automobilů je možné přímo na Horním náměstí, v době
od 8.00 do 18.00 hodin je zpoplatněno.
Konečný program konference a případné další organizační pokyny budou přihlášeným účastníkům
konference zaslány v polovině dubna.

V případě zrušení účasti žádáme, abyste neprodleně informovali hlavního organizátora akce Mgr. Lubora
Maloně (tel.: 724 947 542, e-mail: malon@prerovmuzeum.cz).

Bližší informace ke konferenci budou průběžně vkládány na webové stránky muzea:
http://www.prerovmuzeum.cz/muzeum-komenskeho-v-prerove/vyzkum-a-knihovny/konference/konferenceskola-a-velka-valka

