
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

v spolupráci s Literárnym fondom
a s finančným prispením 
Ministerstva kultúry SR

a Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad

Vás pozývajú na 35. ročník Letnej školy prekladu
18. – 20. októbra 2013

Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Letná škola prekladu 2013 
Odkaz Antona Popoviča, zakladateľa slovenskej prekladovej školy

– pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry a Slovenská spoločnosť 
prekladateľov odbornej literatúry usporiadajú 18. – 20. októbra 2013 už 35. ročník LETNEJ ŠKOLY 
PREKLADU. 

Tohtoročná Letná škola prekladu je venovaná Odkazu Antona Popoviča, zakladateľa 
slovenskej prekladovej školy – pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia. Prednášky budú v rozsahu 
do 20 minút.

Záväzné prihlášky s témou prednášky a krátkou anotáciou očakávame najneskôr do 
9. septembra 2013 na e-mailovej adrese info@sspul.sk. 

Informácie ohľadom konferencie môžete tiež získať na telefónnom čísle Oľgy Duhanovej: 
0918 907 957.

Na základe prihlášky Vám zašleme pozvánku s programom konferencie a ďalšími 
organizačnými informáciami.

Požiadavky na formálnu úpravu príspevkov posielame v prílohe. Prosíme Vás, aby ste texty 
príspevkov odovzdali v elektronickej podobe pri prezentácii, prípadne ich zaslali na vyššie uvedenú 
e-mailovú adresu, a to najneskôr do 17. októbra 2013.

Letná škola prekladu 2013 sa tento rok uskutoční v hoteli Park v Piešťanoch na Nábreží Ivana 
Krasku 2 – www.hotelpark.sk. 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizačný výbor LŠP 2013

http://www.hotelpark.sk/
mailto:info@sspul.sk


PRIHLÁŠKA

na Letnú školu prekladu 2013

Odkaz Antona Popoviča, zakladateľa slovenskej prekladovej školy

– pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia

18. – 20. októbra 2013
Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Meno a priezvisko, tituly: ...............................................................................................................

Adresa pracoviska: ............................................................................................................................

Bydlisko: ...........................................................................................................................................

Č. tel. alebo mobilu, e-mailová adresa: .............................................................................................

Téma príspevku:

................................................................................................................................................

Stručná anotácia príspevku (max 250 slov)1: 

Uprednostňujete niektorý deň?

V ………………………… 2013 …………………………….
podpis

1 Organizátori si vyhradzujú právo do zborníka nezaradiť príspevky, ktoré nebudú zodpovedať 
tematickému rámcu Letnej školy prekladu 2013, čo včas oznámia. Príspevky, ktoré nebudú zaradené do 
zborníka, budú uverejnené po redakčnom posúdení na webovej stránke SSPUL a SSPOL.


