Už po siedmykrát organizuje Ústav cudzích jazykov Technickej
univerzity vo Zvolene vedeckú konferenciu zameranú na aplikované
jazyky, ktorá ponúka možnosť výmeny skúseností a poznatkov medzi
učiteľmi

(odborných)

cudzích

jazykov

na

vysokých

školách

filologického i nefilologického zamerania. Tento rok upriamujeme našu
pozornosť na čítanie s porozumením ako na jednu zo štyroch
základných jazykových zručností, s ktorou sa stretávame pri štúdiu
Ústav cudzích jazykov
Technickej univerzity vo Zvolene
a
Drevársky kongres,
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

ČÍTANIE Z DIDAKTICKÉHO, LINGVISTICKÉHO A
LITERÁRNOVEDNÉHO HĽADISKA,

cudzích jazykov, ale aj ako na kľúčovú kompetentnosť, ktorú si
celoživotne rozvíjame a ktorá je základom pre vzdelávanie sa, prácu,
oddych, či orientáciu v bežnom živote. Vedecká konferencia je
organizovaná a podporená projektom KEGA č. 010TU Z-4/2017
Facilitácia čitateľskej kompetentnosti a výučba odborných cudzích
jazykov na vysokých školách technického zamerania.
Prijmite naše srdečné pozvanie na konferenciu Čítanie
z didaktického,

lingvistického

a

literárnovedného

hľadiska

v

priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.
ktorá sa bude konať
10. októbra 2019 (štvrtok)

Príspevky, ktoré odporučia recenzenti k publikovaniu, budú
odpublikované v recenzovanom zborníku vedeckých prác Aplikované
jazyky v univerzitnom kontexte VI.

ZAMERANIE VEDECKEJ KONFERENCIE
Didaktická a lingvistická sekcia
 Čítanie s porozumením ako kľúčová kompetencia pri práci
s odbornými cudzojazyčnými textami a výučbe odborných
cudzích jazykov.
 Výskum a interpretácia výsledkov v oblasti testovania
čitateľskej gramotnosti študentov.
 Špecifiká výučby aplikovaných cudzích jazykov na vysokých
školách. Metódy a formy práce, študijný materiál a jeho
príprava vo výučbe aplikovaných cudzích jazykov.
 Čítanie s porozumením v materinskom jazyku a v cudzích
jazykoch.
 Interkomprehenzia a znalosť viacerých cudzích jazykov pri
čítaní cudzojazyčného textu.
 Neurolingvistické a didaktické aspekty vo vyučovaní zručnosti
čítania s porozumením.
 Odborné cudzojazyčné texty z hľadiska textovej lingvistiky.
 Čítanie ako východisko pre preklad textu.
Literárna sekcia
 Ako čítať literatúru? Východiská, postoje, smerovanie.
 Literárny text a jeho didaktické využitie vo výučbe cudzích
jazykov na univerzite s nefilologickým zameraním: šanca alebo
utópia?
 Výskum v literatúre.
 Literárny
kánon
z hľadiska
facilitácie
čitateľskej
kompetentnosti.
 Úskalia prekladu umeleckého textu.
 Literatúra ako odraz dnešnej multikultúrnej spoločnosti.
VEDECKÁ GARANTKA KONFERENCIE: doc. PhDr. Katarína
Chovancová, PhD., FF Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE:
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita
Mateja Bela, Banská Bystrica
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD., Pedagogická fakulta,
Univerzita Komenského, Bratislava
doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita
Mateja Bela, Banská Bystrica
Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták, Ústav cudzích jazykov, Technická
univerzita vo Zvolene
PaedDr. Darina Veverková, Ph.D., Ústav cudzích jazykov, Technická
univerzita vo Zvolene
PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE:
8.00 – 9.00
registrácia účastníkov
9.00 – 9.15
otvorenie konferencie
9.15 – 12.00
plenárne prednášky pozvaných hostí
12.00 – 13.00
spoločný obed
13.00 – 17.00
rokovania v jednotlivých sekciách, prestávka
s občerstvením a priestorom na diskusiu
17.00 – 20.00
vyhodnotenie konferencie, spoločenské stretnutie
DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
 uzávierka prihlášok a abstraktov
 zaslanie kompletného príspevku
 uhradenie konferenčného poplatku

30.4.2019
30.6.2019
31.7.2019

KONFERENČNÉ POPLATKY:
 Aktívna účasť na konferencii (prednesenie príspevku): 30 €
 Účasť na konferencii bez prednesenia príspevku: 30 €
 Publikovanie príspevku v zborníku bez účasti na konferencii:
60€
 Publikovanie celostranovej plošnej reklamy v konferenčných
materiáloch: 60 €
 Panelová propagácia firmy počas konferencie (panel 1m x 1m):
40 €

Účastnícky poplatok zahŕňa: náklady na organizačné a technické
zabezpečenie konferencie, recenzovaný zborník vedeckých prác v
elektronickej forme (účastníci ho dostanú hneď pri registrácii),
konferenčné materiály, spoločný obed, občerstvenie počas rokovaní,
evalvácia a spoločenské stretnutie v deň konferencie.
ROKOVACIE JAZYKY: slovenský, český (v prípade zahraničných
hostí anglický, nemecký, francúzsky)
Rokovacia miestnosť je plne vybavená IT technikou (PC, dataprojektor,
audio a videotechnika, internetové pripojenie).
POKYNY K VYPRACOVANIU PRÍSPEVKOV:
 jazyk písania príspevku: slovenský alebo český;
 jazyk písania abstraktu: slovenský/český a anglický;
 rozsah príspevku vrátane citovanej literatúry: 10 normostrán;
 pre napísanie príspevku použite vzorovú šablónu v priloženom
Word dokumente.
Na konferenciu sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky na
internetovej stránke nášho pracoviska:
https://ucj.tuzvo.sk/sk/prihlaska-na-konferenciu
O schválení abstraktu vedeckým výborom konferencie a zaradení do
programu konferencie Vás budeme informovať mailom hneď po
dátume uzávierky prijímania prihlášok a abstraktov. V tej istej správe
Vám zašleme aj údaje na vykonanie platby.
V prípade záujmu sprostredkujeme ubytovanie v priestoroch
študentského domova Technickej univerzity vo Zvolene.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE:
PaedDr. Darina Veverková, Ph.D., darina.veverkova@tuzvo.sk
Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták, marek.luptak@tuzvo.sk
Mgr. Žaneta Balážová, PhD., zaneta.balazova@tuzvo.sk
Mgr. Zuzana Danihelová, PhD., zuzana.danihelova@tuzvo.sk
Mgr. Ivana Slováková, PhD., ivana.slovakova@tuzvo.sk
Mgr. Jaroslava Štefková, PhD., jaroslava.stefkova@tuzvo.sk

