CSTI 2013 Conservation Science, Technology and Industry

Slovenské národné múzeum
Slovenská technická univerzita
vás pozývajú

na vedeckú konferenciu CSTI 2013

INTERDISCIPLINARITA VO VEDECKOM VÝSKUME
PRI ROZVOJI OCHRANY KULTÚRNEHO
DEDIČSTVA
ktorá sa uskutoční

v dňoch 20. – 22. februára 2013
v SNM – Výstavný pavilón Podhradie
Bratislava, Žižkova 16

Informácie o konferencii sa budú priebežne dopĺňať na webovej stránke konferencie:
http://www.snm.sk/?vedecka-konferencia-csti-2013

Vážení priatelia,
ponúkame Vám možnosť aktívne prezentovať úspechy Vašej firmy na tejto
konferencii. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že programový výbor tejto
konferencie je zárukou veľmi kvalitného programu a obsahu konferencie.
Účasť na konferencii už potvrdili odborníci zo Slovenského národného
múzea, Slovenskej národnej knižnice, Slovenského národného archívu
a vedeckovýskumné kapacity z oblasti vzdelávania a výskumu. Bude pre nás
česť, ak Vašou účasťou a prezentáciou prispejete k naplneniu cieľov
konferencie. V prípade, že sa rozhodnete pre podporu tejto konferencie
pripravili sme pre Vás ponuku a cenník prezentačných možností na tomto
podujatí.
Konferencia CSTI 2013 nadväzuje na prvý ročník vedeckej konferencie CSTI 2011
Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva. Konzervačná
veda alebo veda o dedičstve nie je len jednoduchým súčtom poznatkov súvisiacich
vedných disciplín (história, archeológia, biológia, chémia, fyzika, materiálové
inžinierstvo, konzervovanie, reštaurovanie, informačné technológie atď.). Význam
existencie integrovaných vied, medzi ktoré konzervačná veda patrí, spočíva aj
v objavovaní nových interdisciplinárnych rozhraní. Pritom najväčší pokrok
a kvalitatívne zmeny prebiehajú často práve na rozhraní dosiaľ známych vedných
disciplín. Interdisciplinárny systém metód a vedomostí v prípade konzervačnej vedy
slúži okrem iného na vytváranie mostov medzi humanitnými a exaktnými vedami,
pričom ich podporuje, aby sa vzájomne posilňovali a kooperovali.

Cieľom konferencie CSTI 2013 Interdisciplinarita vo vedeckom výskume
pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva je prezentovať nové poznatky
z oblasti interdisciplinárnych výskumov a postupov pri ochrane jednotlivých
súčastí kultúrneho dedičstva a posilniť interdisciplinárny prístup a výmenu
poznatkov a skúseností pri ochrane tohto dedičstva.
Na konferencii CSTI 2013 budú prezentované prednášky a postery z oblasti
konzervačnej vedy (CS), výskumu a praxe ochrany kultúrneho dedičstva.
Účastníkom konferencie budú k dispozícii vedecké a odborné referáty, možnosti
účasti na odborných diskusiách, postery, prezentácie firiem a samostatné
sprievodné podujatie, zamerané na ďalšie možnosti získavania finančných
zdrojov pre ochranu kultúrneho dedičstva (odporúčania a postupy pre žiadateľov
o dotácie).

Informácie o konferencii sa budú priebežne dopĺňať na webovej stránke konferencie:
http://www.snm.sk/?vedecka-konferencia-csti-2013

Ak máte záujem stať sa partnerom, môžete svoj záujem o sponzorskú
spoluprácu prejaviť zaslaním emailu na adresu: michal.jablonsky@stuba.sk
najneskôr do 20.11.2012.

Základný balík v hodnote 200,- Eur
Vložné pre 1 účastníka firmy
Prezentácia firmy logom na konferenčných materiáloch
Prezentácia firmy na WEB stránke konferencie

Štandardný balík v hodnote 350,- Eur
Vložné pre 2 účastníkov firmy
Prezentácia firmy logom na konferenčných materiáloch
Prezentácia firmy na WEB stránke konferencie
Logo firmy v konferenčných miestnostiach
Digitálna prezentácia firmy na konferencii
Výstavný stánok (max. 3 m2, stôl, stoličky, prívod 220 V)

V prípade, že sa rozhodnete pre podporu tejto konferencie nákupom niektorého
vyššie uvedeného prezentačného produktu, alebo máte inú predstavu o podpore tohto
podujatia prosím kontaktujte nás na uvedenej adrese:
Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera, FCHPT STU
Radlinského 9, SK-812 37 Bratislava
Tel.: +421 905 897 486, + 421-2-59325-218, Fax: ++ 421-2-5249 3198.
Mail: michal.jablonsky@stuba.sk

Informácie o konferencii sa budú priebežne dopĺňať na webovej stránke konferencie:
http://www.snm.sk/?vedecka-konferencia-csti-2013

