SUNG - Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska
Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei
Mitglied des Internationalen Deutschlehrerverbandes

XI. medzinárodná
konferencia SUNG Spoločnosti učiteľov
nemeckého jazyka
a germanistov Slovenska

Prezidentka konferencie
doc. PhDr. Alena Ďuricová,
PhD.
Katedra germanistiky
Fakulta humanitných vied
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/4465511
e-mail:
alena.duricova@umb.sk

Prezidentka SUNG
PhDr. Nadežda
Zemaníková, PhD.

Pozvánka
na XI. medzinárodnú konferenciu SUNG – Spoločnosti učiteľov a germanistov
Slovenska pod názvom

Nemčina pre budúcnosť – budúcnosť pre nemčinu
Deutsch für die Zukunft – Zukunft für Deutsch
1. – 3. júla 2012 v Banskej Bystrici.
SUNG – Spoločnosť učiteľov a germanistov Slovenska organizuje konferenciu
v spolupráci s Katedrou germanistiky FHV UMB a Katedrou odbornej jazykovej
komunikácie EF UMB.
XI. konferencia SUNG je vyvrcholením série podujatí, ktoré sa konajú pri
príležitosti 20. výročia založenia SUNG v roku 1991 a je súčasťou podujatí
venovaných 20. výročiu založenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Záštitu nad konferenciou prevzali veľvyslanci nemecky hovoriacich krajín,
rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a primátor mesta Banská
Bystrica.
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Pred dvadsiatimi rokmi v roku 1992 sa práve v Banskej Bystrici uskutočnila vôbec
prvá konferencia SUNG. Odvtedy sa každé dva roky konali konferencie
s výraznou zahraničnou účasťou na jednej zo slovenských univerzít. Za dvadsať
rokov sa tieto podujatia stali významnou platformou umožňujúcou germanistom,
vedeckým pracovníkom a učiteľom nemčiny zo všetkých typov škôl nielen
výmenu skúseností a obohatenie ich vlastného výskumu či pedagogickej praxe, ale
aj nadviazanie a zúročenie medzinárodných kontaktov.

Bankové spojenie

Cieľom tohtoročnej konferencie je predovšetkým zdôrazniť výraznú úlohu
nemčiny v spoločensko-politickom, kultúrnom a ekonomickom živote Slovenska
a poukázať na jej význam pre budúcnosť, ako aj na nevyhnutnosť jej rozširovania
v zmysle zachovávania doterajších tradícií a kontaktov s nemecky hovoriacimi
krajinami.

VÚB Bratislava-mesto
č. ú. 127030-012/0200
IBAN:
SK90 0200 0000 0001 2703
0012
SWIFT / BIC:
SUBASKBX

Veľvyslanectvá a kultúrne inštitúcie nemecky hovoriacich krajín vnímajú
konferencie SUNG ako prestížne podujatie a venujú mu náležitú pozornosť a tiež
podporu. Bude nám potešením privítať Vás medzi účastníkmi najväčšieho
stretnutia nemčinárskej a germanistickej komunity na Slovensku.

IČO: 17 310 628
www.sung.sk

Slávnostné otvorenie konferencie sa uskutoční 2. júla 2012 o 9.00 v Aule Beliana
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za účasti významných hostí.

www.fhv.umb.sk/app/index.p
hp?ID=4812
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