
 

 

NAVODILA ZA PREDAVATELJE 

Organizatorji jubilejne 63. IFC Portorož 2023 smo zainteresirani za znanstvena in strokovna predavanja. Možne 
oblike predavanj so: 
 

● plenarno predavanje, 
● vabljeno predavanje, 
● ostala predavanja,  
● študentsko predavanje (študenti na magistrskem ali doktorskem študiju, mladi raziskovalci) in 
● plakatna predstavitev. 

 
Vsa predavanja, razen študentsko predavanje in plakatna predstavitev, so lahko tudi virtualna (pri čemer je 
potrebno opraviti posebno prijavo za virtualno predavanje).   
 
O obliki vsakega prejetega predavanja in njegovi umestitvi v program predavanj odloči Programsko-znanstveni 
odbor 63. IFC Portorož 2023. 

Prijavo udeležbe in teme predavanja s podatki o avtorjih in soavtorjih je potrebno opraviti na spletni strani 
Društva livarjev Slovenije [v nadaljevanju: Društvo], www.drustvo-livarjev.si, preko ustrezne prijavnice do 
najkasneje 31.05.2023. Do tega roka je prav tako potrebno dostaviti povzetek predavanja v predpisani obliki 
(navodila v nadaljevanju). Širše predstavitve predavanja (v obliki celega članka ali PPT prezentacije) za QR kodo, 
do katere imajo dostop vsi udeleženci konference, pričakujemo do 25.07.2023 na e-naslov: 
drustvo.livarjev@siol.net.  
 
POVZETEK 

Povzetek predavanja mora vsebovati od 1.600 do 3.300 znakov s presledki (kjer v število znakov niso vštete tudi 
navedbe avtorjev in naslov predavanja), na A4 formatu s pisavo Times New Roman, velikost 12pt (obvezna oblika 
predloge: PREDLOGA POVZETKA). 

V povzetek je potrebno na koncu vključiti tudi ključne besede.  

Povzetek se dostavi na e-mail naslov Društva: drustvo.livarjev@siol.net do danega roka (31.05.2023). 

PREDSTAVITEV PREDAVANJ VSEH SKUPIN PREDAVATELJEV 

● Predstavitev plenarnega predavanja je omejena na največ 30 minut.  
● Predstavitev vseh ostalih oblik predavanj je omejena na največ 20 minut. 
● Vsaka predstavitev mora biti pripravljena v obliki PowerPoint dokumenta (16x9 format).  

 
PLAKATNA PREDSTAVITEV 

Možni sta dve obliki plakatne predstavitve: 

1. v obliki plakata, formata najmanj A3 (29.7 cm x 42.0 cm) ali največ B1 (100 cm x 70 cm), v navpični obliki, ki 
ga avtor prinese s seboj na konferenco ali posreduje na naslov Društva, ki ga dostavi na lokacijo konference. 

2. v obliki Wordovega dokumenta, na 6-ih straneh (vključno s povzetkom in vsemi slikami), A4 format s pisavo 
Times New Roman, velikost 12pt. Plakatno predstavitev je po tej varianti potrebno dostaviti na e-naslov: 
drustvo.livarjev@siol.net najpozneje do 01.08.2023, Društvo pa bo poskrbelo za tisk na kvalitetnem papirju 
in za dostavo predstavitve na lokacijo konference. 

Povzetek plakatne predstavitve bo predstavljen v Zborniku povzetkov predavanj. 

OBJAVA ČLANKOV V LIVARSKEM VESTNIKU  

Vsi predavatelji, ki so zainteresirani za objavo svojega predavanja v livarski reviji Livarski vestnik, morajo 
predavanje v dolžini največ 12 strani A4 formata, v Word dokumentu, v pisavi Times New Roman, 12pt, poslati 
na e-naslov: drustvo.livarjev@siol.net najkasneje do 30.09.2023. 

ZBORNIK POVZETKOV PREDAVANJ  

Organizator bo do začetka konference izdal Zbornik povzetkov predavanj, do širših predstavitev predavanj pa 
bodo vsi udeleženci 63. IFC Portorož 2023 lahko dostopali prek QR kode.  
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