
Študentská vedecká a odborná konferencia
(nielen) o slovenskej literatúre

Kedy: apríl 2020 (presný termín zverejníme v polovici marca)

Záujem  o     účasť  je  z     organizačných  dôvodov  potrebné  avizovať
najneskôr    do 15. marca   a     prihlášku spolu s     textom poslať    do 31.
marca. 

Prečo sa prihlásiť? Už len preto, že: 

 najmä  na  Filozofickej  fakulte  a zvlášť  v  prípade  literatúry  je
škoda  každého  intelektuálneho  úsilia,  ktoré  ide  do  prázdna
(presnejšie:  „iba“  k splneniu  povinného  minima  pre
absolvovanie určitého predmetu); 

 mnohé  seminárne  práce,  prezentácie,  recenzie  či  eseje  v sebe
majú  potenciál,  ktorý  si  zaslúži  vlastné  odborné  publikum,
zapojenie do tvorivej, podnetnej diskusie a hlbšiu spätnú väzbu,
na ktorú na seminároch často nezostáva čas; 

 podujatie  je  optimálnou  prípravou  na  obhajobu  bakalárskej  či
diplomovej  práce  (konferenčné  príspevky  môžu  zároveň
vychádzať z pripravovanej záverečnej práce); 

 ŠVOK  je  výrazným  impulzom  pre  formovanie  tvorivého
vedeckého myslenia.  Nie je náhoda, že práve mnohí účastníci
(nie vždy „víťazi“) ŠVOK-u boli neskôr prijatí na doktorandské
štúdium – či už na našu katedru, alebo do Slovenskej akadémie
vied; 

 podnety  z konferencie  však  bývajú  využité  aj  v iných
profesijných  zameraniach  –  napríklad  pri  rozbore/interpretácii
textov vo vyučovacom či prekladateľskom procese; 

 nezanedbateľnou  –  hoci  v skutočnosti  najmenej  podstatnou  –
motiváciou  pre  účasť  je  možnosť  „výhry“  peňažnej  a vecnej
odmeny.



Dôležité informácie: Na Študentskej vedeckej a odbornej konferencii
účastníci vystupujú so svojím spracovaním zvolenej témy. Môže
ísť  o  interpretáciu  vybraného  textu  slovenskej  či  zahraničnej
literatúry, alebo aj celej knihy poézie či prózy, o porovnanie tvorby
autorov, prípadne o sledovanie určitého prvku, resp. problému vo
viacerých  dielach.  Práca  môže  mať  interpretačné,
literárnohistorické,  teoretické,  komparatívne  (napr.  porovnanie
určitého  aspektu  v rôznych  literatúrach),  prekladateľské  či
didaktické  zameranie;  môže  mať  prísne  odborný  i uvoľnene
esejistický  tvar.  Môže  ísť  o seminárnu  prácu  či  o  pasáž  zo
záverečnej  práce  –  aktuálnu,  alebo  odovzdanú  v minulých
semestroch a v prípade potreby dopracovanú; alebo aj  o celkom
nový príspevok. Práca musí byť napísaná a prezentovaná 

Odporúčaný  rozsah  práce je  8  –  15  normostrán.  Následná
prezentácia  má mať formu ústneho predstavenia  najdôležitejších
poznatkov  práce  (ideálne  s podporou  elektronickej  prezentácie;
nejde  však  o nutnosť  a v minulosti  mali  viaceré  práce  priaznivý
ohlas aj bez nej) v trvaní približne 15 minút. 

Záujem zúčastniť sa na ŠVOK prosíme avizovať mailom vopred (do
15.  marca).  Prihlásiť  sa možno  najneskôr  do  31.  marca
u kontaktnej  osoby,  Mgr.  Mateja  Masaryka,  PhD.  (mailový
kontakt:  matej.masaryk@uniba.sk).  Pri  prihlásení  je  potrebné
odovzdať aj príspevok (v elektronickej forme). Prijaté príspevky
musia  spĺňať  adekvátne  obsahové,  formálne  a štylistické
parametre.

Mgr. Matej Masaryk, PhD.

Koordinátor sekcie ŠVOK na KSLLV
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