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Pozvánka na konferenci Co nás spojuje  
 
Milé kolegyně, kolegové, 
 

zveme Vás na připravovanou konferenci pro pracovníky kulturně-vzdělávacích zaříze-
ní (muzea, galerie, knihovny, hvězdárny atd.) na téma „výstupy směrem ke vzdělávacímu 
systému a veřejnosti“. 

 
Cíle konference: 
- vytvoření funkčních vazeb na personální úrovni, výměna zkušeností s přípravou progra-

mů pro školy i veřejnost, metodických přístupů, ukázek prezentačních forem včetně 
zhodnocení možností budoucí spolupráce a tvorby společných výstupů 

- mezioborová diskuse s cílem výměny zkušeností a nalezení možných směrů a forem spo-
lupráce. 

- setkání pracovníků těchto institucí z obou stran hranice, což se promítne do možnosti dal-
ší vzájemné spolupráce, resp. jejího dalšího rozvoje  

 
Oslovujeme Vás jako odborníky a znalce v daném oboru s prosbou o aktivní účast 

v podobě odborného příspěvku (přednášky). Rádi Vás přivítáme i jako účastníka konference. 
 
Akce se koná 30. až 31. května 2008 ve  Športhotelu v obci Rudina (Kysucké Nové Mesto).  
 
 
 
 
Ing. Libor Lenža, ředitel 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 
 
 
 

Počet příloh: 2 
 

   
 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. K JEHO REALIZACI BYLO VYUŽITO 
PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY. 
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Příloha č. 1 
 
 
Témata konference:  
- společné projekty a čerpání finančních prostředků z fondů EU 
- moderovaná diskuze „Co nás spojuje“ (společná témata a možnosti spolupráce) 
- marketing (muzea, galerie, knihovny, hvězdárny atd.), propagace společných projektů 
- muzeopedagogika a doplňková výuka 
- „Co je muzeum, galerie, hvězdárna, knihovna atd.“ 
- „Kdo jsme?“, představení jednotlivých organizací  
- již realizované společné projekty a akce 
- odborná spolupráce při tvorbě vzdělávacích programů, výstav, panelových prezentací 
- možnosti odborné spolupráce při vlastním vzdělávání 

 

Informace pro přispěvatele 
- příspěvek v podobě přednášky bude honorován 
- přispěvatelé mají možnost publikovat příspěvek ve společném sborníku z projektu „Ast-

ronomie pro všechny“ (maximální rozsah 5 normo stran) 
- zástupci jednotlivých institucí se mohou prezentovat krátkým příspěvek max. 10 minut 

a nebo posterem 
 
Kontakty 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. 
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí  
Telefon:  +420 571 611 928 
Fax:   +420 571 611 928 
URL:   http://www.astrovm.cz 
Manažer projektu: Bc. Radek Kraus, rkraus@astrovm.cz 
 
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Mestě  
Dolinský potok 1278  
024 01 Kysucké Nové Mesto  
Telefon:  +421 (0) 41 421 29 46  
Fax:   +421 (0) 41 421 29 46  
URL:   http://www.astrokysuce.sk   
e-mail: kyshvezdknm@vuczilina.sk   
Manažer zahraniční části projektu: RNDr. Ján Mäsiar
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Příloha č. 2 
 
 

PŘIHLÁŠKA  

Jméno a příjmení (včetně titulu):  

Adresa:  

Kontakt:  

Pracoviště:  

Mám zájem přednést příspěvek:   ANO    NE 

Název:  

Stručná charakteristika:  
 
 
 
 

Mám zájem o publikování příspěvku ve sborníku (výběro-
vý sborník bude realizován v červnu 2008): 

 ANO 
 NE 

Má zájem představit organizaci, kterou zastupuji:  ANO  NE 

Forma:  poster  krátký příspěvek (10 min.)   

Technické prostředky pro prezen-
taci (zaškrtněte): 

  Data-projektor    Notebook 
  Meotar                Jiné (specifikujte) 

Ubytování:  ANO    NE 

Strava (na celý seminář):  ANO    NE 

Strava (na část semináře) 
zaškrtněte: 

1. den večeře     2. den snídaně      2. den oběd  
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