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MEGHÍVÓ
A Szlovák Világítástechnika Társaság és a társ szervezők – a magyar, lengyel és cseh világítástechnikai társaságok – örömmel várják Önt
a visegrádi országok 8. világítástechnikai konferenciájára, a LUMEN V4 2020-ra, amely 2020. szepmber 16. és 18. között kerül megrendezésre
a szlovákiai Szenc (Senec) városában. A konferencia helyszíne a Hotel Senec lesz, amely Szlovákia délnyugati csücskében található, csak néhány
kilométerre Pozsonytól, Szlovákia fővárosától. Szenc nevezetességei a híres tavak, amelyek mellett wellness, üdülőhelyek és egy akvapark is
található. Ez egy olyan helység, ahol az üzleti élet, valamint a sport és kikapcsolódás harmóniában találkoznak.
A konferencia célja az, hogy a fény és a világítástechnika terén közvetítse a legfrissebb tudományos és szakmai ismereteket és eredményeket,
kiemelve a V4 országok (Szlovákia, Magyarország, Lengyelország és a Cseh Köztársaság) régiójára jellemző problémákat. A világítástechnika
legújabb műszaki eredményeit vezető szakértők mutatják be, megosztva a konferencia résztvevőivel legutóbbi munkáik eredményét, szakmai
tapasztalataikat. A konferencia tág teret ad a véleménycserének, a legújabb, legmodernebb világítási megoldások bemutatásának, új szakmai
kapcsolatok kialakításának, a meglévő kapcsolatok erősítésének. A konferencia lehetőséget nyújt a gyártók és kereskedők számára a termékeik,
szolgáltatásaik és teljes megoldásaik bemutatására.
A konferencia mottója: „Világítástechnika az új évtized hajnalán”. És valóban, a húszas évek beköszöntével a konferencia a világítástechnika olyan
kulcs témáit helyezi rivaldafénybe, mint a LED technológiával kapcsolatos fejlesztések, kül- és beltéri okos vezérlések, a zavaró fények komplex
problematikája, az emberközpontú és integratív világítás, a világítás nem vizuális hatásai, modern nappali világítás, a világ ítás energetikai hatásfoka,
különleges világítási megoldások, fotometria és színmérés, az elmélet és a gyakorlat viszonya, világítástechnikai képzés, egyebek között.
A konferencia szabadidős programjai: A szabadidős programok alatt meg lehet látogatni a közelben lévő nevezetességeket, ki lehet próbálni
wellness fürdőt és kezeléseket, részt lehet venni a csapatépítésben, hagyományos grill partin, szlovák folklór esten. A nemzeti konyha fogásai
mellett barátságos légkörben lehet beszélgetni, nemcsak szakmai kérdésekről.
Szívélyesen meghívjuk Önt résztvevőként és támogatóként a szenci Lumen V4 2020 konferenciára!

A KONFERENCIA NYELVEI
A plenáris szekciók előadásainak a nyelve szlovák, magyar, lengyel és cseh lesz, szinkrontolmácsolással.
A konferenciakiadványban megjelenő cikkek, a poszterek és a vetített prezentációk angol nyelvűek lesznek.

FONTOS HATÁRIDŐK
A REGISZTRÁCIÓ HARÁRIDŐI
 Korai regisztráció:
2020.04.30
 Normál regisztráció:
2020.06.20






FELHÍVÁSOK KIKÜLDÉSE
Első felhívás:
30.09.2019
Második felhívás:
2020.01.31.
Harmadik felhívás:
2020.06.30.
Negyedik felhívás:
2020.09.04






HATÁRIDŐK A CIKKEK SZERZŐINEK
Tartalmi kivonat:
2019.11.30.
Teljes cikkek:
31.03.2020
A cikkek végleges változata:
31.05.2020
Előadások magyarul:
07.09.2020

INFORMÁCIÓK A CIKKEK SZERZŐI SZÁMÁRA
Az érdeklődő, potenciális szerzőket megkérjük, hogy tervezett, eredeti műszaki-tudományos cikkük tartalmi kivonatát a jelen felhíváshoz mellékelt
sablon szerint elkészítve küldjék be. Kérjük, hogy a tartalmi kivonat elkészítésére és beküldésére vonatkozó, szintén e felhíváshoz mellékelt
útmutató előírásait tartsák be. A tartalmi kivonatok terjedelme legalább 200 szó, de legfeljebb 1 oldal legyen. A tartalmi kivonatot angolul kell
elkészíteni és feltölteni a konferencia weboldalára.
A tartalmi kivonatokat a konferencia bíráló bizottsága (2 tag) értékeli. Az értékelés alapján a programbizottság dönt arról, hogy mely cikkek
legyenek előadás, szóban bemutatott poszter, illetve poszter formájában prezentálva, illetve mely javaslatok kerülnek elutasításra minőségi vagy
tematikai okokból. Az elfogadott tartalmi kivonatok szerzőitől azt várjuk, hogy egy legfeljebb 6 oldalas, végleges cikket készítsenek és küldjenek be,
amely megfelel az IEEE sablonja szerinti formai követelményeknek. Az így elkészített teljes cikkeket legalább két bíráló újból áttekinti és értékeli.
Nagyon eltérő bírálati eredmények esetében egy harmadik bíráló véleménye dönt az elfogadást illetően. Ezt követően, az elfoga dott cikkeken
végső javításokat és módosításokat végezhetnek a szerzők, mielőtt a konferencia kiadványába szánt végleges cikket beküldik.
A cikkek végleges változatainak elkészítésével kapcsolatos, részletesebb információkat a második felhívásunkhoz fogjuk mellékelni.
A cikkbeküldéssel kapcsolatos határidőket lásd a fenti táblázatban.

ELŐZETES PROGRAM

08:00
09:30
10:00
10:30
12:30
14:00
15:30
16:00
17:30
19:00
23:00

2020. szeptember 16.
Regisztráció
A konferencia megnyitója
Felkért előadás
1. plenáris szekció
EBÉD
2. plenáris szekció
KÁVÉ SZÜNET
3. plenáris szekció
A szekciók vége
GRILL PARTY
A nap zárása

08:30
10:30
11:00
12:30
14:00
17:00
20:00
03:00

2020. szeptember 17.
4. plenáris szekció
KÁVÉ SZÜNET
5. plenáris szekció
EBÉD
Városnézés
Csapatépítés
TÁRSASÁGI ESEMÉNY
A nap zárása

08:30
10:30
11:00
12:30
12:45

2020. szeptember 18.
6. plenáris szekció
KÁVÉ SZÜNET
7. plenáris szekció
A konferencia zárása
EBÉD

KONFERENCIA BIZOTTSÁGAI
IRÁNYÍTÓ BIZOTTSÁG
ELNÖK: Dionýz Gašparovský

PROGRAMBIZOTTSÁG
Stanislav Darula

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Roman Dubnička

Stanislav Darula
Dionýz Gašparovský

Stanislav Darula
Roman Dubnička

Dionýz Gašparovský
Jana Raditschová

Bernard Hollý
Milan Hrdlík

Poppe András
Schwarcz Péter

Balázs László
Nagy Balázs Vince

Schwarcz Péter
Szabó Ferenc

Balogh János
Csuti Péter

Dariusz Sawicki
Wojciech Żagan

Piotr Pracki
Krzysztof Wandachowicz

Agnieszka Wolska
Maciej Zajkowski

Urszula Błaszczak
Małgorzata Zalesińska

Petr Baxant
Tomáš Novák

Petr Baxant
Jitka Mohelníková

Tomáš Novák
Michal Vík

Ján Škoda
Petr Žák

Eduard Kačík
Jana Raditschová

A KONFERENCIA SZERVEZŐI

Slovenská svetelnotechnická
spoločnosť

Világítástechnikai Társaság

Polski Komitet Oświetleniowy

člen Zväzu slovenských
vedeckotechnických spoločností

A Magyar Elektrotechnikai
Egyesület tagja

Stowarzyszenie Elektryków
Polskich

dionyz.gasparovsky@stuba.sk

vtt@vilagitas.org

pkosw@ciepoland.pl

Česká společnost pro osvětlováni

info@cso.lighting

TÁMOGATÓK
Slovak National Committee of the CIE
Támogató társszervező

Časopis SVĚTLO
média partner

KAPCSOLAT
Slovak Lighting Society
FEI STU v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
Slovak Republic

 +421 903 455035
 dionyz.gasparovsky@stuba.sk

Elsődleges kapcsolatként kérjük, keresse meg a nemzeti képviselőjét – lásd az e-mail címet az Ön országánál a fenti, “A KONFERENCIA
SZERVEZŐI” táblázatban.

