17. strokovno srečanje konservatorjev-restavratorjev
9. maj 2017
Narodna galerija, Ljubljana

Spoštovane kolegice in kolegi!
V torek, 9. maja 2017, bo v Narodni galeriji v Ljubljani na Prešernovi 24 potekalo tradicionalno strokovno
srečanje, ki ga organizirata Sekcija konservatorjev-restavratorjev pri Skupnosti muzejev Slovenije in Društvo
restavratorjev Slovenije. K sodelovanju vabimo strokovnjake s področja konservatorstva-restavratorstva, da s
plakatom ali filmom predstavijo svoje delo zadnjega leta oziroma zanimivosti in novosti v stroki. Ob srečanju bo
izšla publikacija Konservator-restavrator s povzetki plakatov.
Predvideni program srečanja
Torek, 9. maj 2017:
10.00 – Slavnostno odprtje razstave plakatov
11.00 – Strokovno srečanje
Prijava
Datoteka "Prijavnica 2017" je priložena, najdete pa jo tudi na spletni strani DRS (http://www.slodrs.si/).
Izpolnjeno prijavnico poimenujte: 2017-Priimek-Ime-.doc (npr. 2017-Novak-Janez-.doc) in pošljite najpozneje do
31. januarja 2017 na naslov: strok.srecanje@gmail.com .
Plakati in filmi
Velikost plakata naj ne presega širine 70 × 100 cm. Film (dolžine do 10 min.) pošljite preko interneta (npr.
Wetransfer, Google Drive) ali na DVD nosilcu. Zaradi večjega odziva v zadnjih letih prosimo, naj vsak avtor
pripravi samo en plakat.
Povzetki
Povzetek plakata ali filma za publikacijo naj vsebuje od najmanj 2500 do največ 3000 znakov (s presledki) in
največ tri fotografije v .jpg ali .tif formatu in ločljivosti 300 dpi. Pošljite tudi izvleček v angleškem jeziku, ki naj
vsebuje najmanj 700 in največ 800 znakov s presledki. Povzetek, angleški izvleček in slike pošljite najpozneje do
20. februarja 2017 na naslov: strok.srecanje@gmail.com .
Navodila za pisanje povzetkov so priložena v datoteki "Navodila za pisanje 2017", najdete pa jih tudi na spletni
strani DRS (http://www.slodrs.si/).
Predstavitve
Avtorji lahko pripravite 5–10 minutno predstavitev svojega dela v power pointu. Razpored bo narejen glede na
število prijavljenih kandidatov. O končnem izboru se bo odločil organizator.
Pomembni datumi
Odprtje srečanja: Narodna galerija, Prešernova 24, Ljubljana, 9. maj 2017
Trajanje razstave plakatov: 9. – 14. maj 2016
Rok za prijavo: 31. januar 2017
Rok za oddajo povzetkov za publikacijo Konservator-restavrator: 20. februar 2017
Rok za oddajo filma ali pošiljanje plakata po pošti: 4. maj 2017
Vljudno vas prosimo, da se držite navedenih datumov.
Organizatorji: Skupnost muzejev Slovenije (SMS)
Društvo restavratorjev Slovenije (DRS)
Narodna galerija (NG), Oddelek za konserviranje in restavriranje NG
Lep pozdrav!
Ljubljana, 10. januar 2017

