La DEPARTEMENTO pri Privata Juro kaj Edukadsciencoj de la
UNIVERSITATO „LUCIAN BLAGA” el SIBIU
en kunlaboro kun
La AKADEMIO INTERNACIA de la SCIENCOJ SAN-MARINO
Organizas je la 30-a de majo – 1-a de junio 2014 sciencan sesion pri la kadra temo

Transfaka komunikado
Loko: DPPD, Calea Dumbrăvii nr.34
kaj B-dul Victoriei 40
LA SEKCIOJ DE LA SESIO
KAJ LA KOMUNIKADADRESOJ:
1.
Rumana sekcio:
diana.mihaescu(a)yahoo.com; 0269/244553
2.
Internacia sekcio:
sarakonnerth(a)yahoo.de; 0040-269-228817
Datoj:
30-a de aprilo 2014 – datlimo ĝis kiam oni devas sendi la laboraĵon en la fina formo
se oni deziras la publikigon de ĝi. La laboraĵo estu skribita aŭ en iu nacia lingvo aŭ en Esperanto. Se oni
volas nur prelegi, ni petas pri la sendado de la titolo de la libera prelego por la planado de la detala
prelegprogramo.
REDAKTADKONDIĈOJ
1.
Ĝeneralaj kondiĉoj
• La tuta laboraĵo estu redaktata en „Times New Roman”, grandeco 14, spaciado je unu linio, aranĝado
„ĝisrandigo”;
• Nombro de paĝoj: 4–6;
• Randoj de la paĝoj:
 1-a paĝo: supre: 50 mm; maldekstre: 30 mm; malsupre kaj dekstre: 25 mm;
 Aliaj paĝoj: maldekstre: 30 mm;
Supre, malsupre, dekstre: 25 mm.
• La grandeco de la paĝoj estu A4.
2.
La titolo de la laboraĵo: Times New Roman, grasa, grandeco 16, linia interspaco 1,5 pt.,
majuskletoj, centrigita)
3.
Nomo kaj antaŭnomo de la aŭtoro(j) (grandeco 14, grasa, centrigita, linia interspaco 1,5 pt.) –
post 1-linia distanco.
4.
Nomo de institucio de la aŭtoro(j) (grandeco 14, normala, centrigita, linia interspaco 1,5 pt.) – post
1-linia distanco.
Resumo (grandeco 14, grasa) – post 2- linia distanco.: La teksto de la resumo estu skribita en la kondiĉoj:
normala, ĝisrandigita, linia interspaco 1,5 pt., grandeco 12, redaktita en iu ne-rumana lingvo aŭ en
Esperanto (alia lingvo ol la plena teksto) kaj ampleksu 100 – 150 vortojn.
5.
La enhavo de la laboraĵo – post 2-linia distanco

La laboraĵo estu redaktita kun grandeco 14, spaco 1 pt., ĝisrandigita, normala.

La paragrafoj, inkluzive la titoloj de la paragrafoj komencu al la distanco de duona colo (1,27
cm) de la maldekstra rando de la paĝo.

Rilatoj estu numerataj simple (1), (2), …, je la dekstra flanko de la respektiva linio

La bildoj estu numerataj sube pere de arabaj numeroj, ekz.:
Bildo. 1(grandeco 12, centrigata, normala)


Bibliografiaj indikoj estu skribitaj en ortaj krampoj [1]. Bibliografiaj notoj estu skribitaj fine
de la laboraĵo.
7.
Bibliografiaj notoj (grandeco 14, grasa, centra)
[1] Autoro(j), Titolo (kursiva), eldonejo, jaro, paĝoj.
NOTO: oni publikigos nur la laboraĵojn, kiuj respektas la redaktadkondiĉojn kaj la send-datojn indikitajn.
ĜENERALAJ INFORMOJ:
La laboraĵoj en la fina formo estu sendataj pere de ret-poŝto kiel vorda dokumento
(*.doc), al la indikataj adresoj;
Dum la sesio oni prezentos la laboraĵojn parole;
Aparataĵo uzebla: komputoro kun videoprojekciilo, folio-projekcilo.
PROGRAMO
30-a de majo:
18.00–20.00 – Interkona vespero
31-a de majo:
09.00–09.30 – Solena Malfermo
09.30–10.30 – Festprelegoj en fremdaj lingvoj aŭ en Esperanto;
10.30–11.00 – Paŭzo;
11.00–12.30 – Prelegoj en sekcioj
12.30–14.00 – Tagmanĝo
14.00–18.00 – Prelegoj en sekcioj
1-a de junio:
10.00–18.00 – Turisma programo
La detalan programon kun la prelegtitoloj kaj la sinsekvo de la prelegoj vi trovos en la retpaĝo de AIS ekde
la 28-a de februaro aŭ surloke kune kun la sesia dokumentaro.
PARTOPRENKONDIĈOJ
La partoprenkotizo estas 70 RON/persono (15 eŭroj) kaj inkluzivas:
• publikigon de la laboraĵoj en la volumo de la sesio;
• ricevon de la sesia dokumentaro,
• ricevon de la konferencvolumo.
Eksterlandanoj pagu surloke en Sibiu.
Eblas ankaŭ partopreni virtuale (pere de Skype). De virtualaj partoprenantoj ni ankaŭ ĝojus havi publikaĵon
de la prelego. Se oni deziras ricevi poŝte la konferencvolumon oni devas pagi. Se oni tion ne bezonas,
virtuala partopreno estas senkosta.
La tranoktado en la gastĉambroj de la universitato kostas 15 €/nokto (sen matenmanĝo). Hoteloj estas pli
multekostaj. Ĉar la kondiĉoj en la Universitato estas tre bonaj, ni rekomendas ke vi prenu ĉambron en la
Universitata domo. Bonvolu anonci sufiĉe frue la precizajn datojn de tranoktado, por ke ni mendu la
ĉambrojn.
Dimanĉe, la turismika programo povas konsisti el ekskurso en la ĉirkaŭaĵo de Sibiu. La vojo kostos ĉirkaŭ
10 eŭrojn kaj la tagmanĝo tie kostos ankaŭ 10 eŭrojn (sen trinkaĵoj).

