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Vážení kolegové,
organizační výbor konference si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní
konferenci TRENDY V NÁBYTKÁŘSTVÍ A BYDLENÍ 2013, která se uskuteční
v oblasti Moravský kras.
Třetí ročník mezinárodní odborné konference „TRENDY
V NÁBYTKÁŘSTVÍ A BYDLENÍ 2013“ si dává za úkol seznámit odbornou
veřejnost formou odborných přednášek a referátů s problematikou a s trendy
v projektování a výrobě nábytku. Cílem konference je vytvořit prostor pro
prezentování výsledků práce pracovníků z oblasti výzkumu, vývoje a výroby
nábytku a z dalších souvisejících průmyslových odvětví a umožnit jejich osobní
setkání. Diskuse může přispět k rozšiřování spolupráce zainteresovaných
organizací a umožnit rychlejší zavádění a předávání poznatků výzkumů
a vývoje do průmyslové praxe.
Konference proběhne ve třech sekcích:
V technologické sekci se účastníci seznámí s novinkami a trendy ve
vývoji a výrobě nábytku, v konstrukci a s novými materiály. Budou zde také
představeny progresivní technologie v oblasti výroby dřevěného a čalouněného
nábytku.
Sekce o bydlení a designu si klade za cíl zdůraznit význam vztahu
designu a průmyslu, přiblížit problematiku kvality bydlení a dát návod k jeho
zkvalitnění.
Obě sekce budou doplněné o sekci posterovou, která má za cíl vizuálně
představit novinky a trendy v oblasti výroby nábytku, designu
a bydlení. Nedílnou součástí bude seznámení s platnými normami v oblasti
navrhování a výroby nábytku.
Konference je určena pro:
pracovníky ve výzkumu, vývoji, v technické přípravě výroby nábytku,
stavebně-truhlářských výrobků a dalších výrobků ze dřeva.

Informace:
Ing. Eliška Máchová
Mendelova univerzita v Brně, LDF
Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 3, Brno 613 00
tel: 545 134 515
e-mail: machova@mendelu.cz

pracovníky z navazujících odvětví dřevařského, chemického a
strojírenského průmyslu .
pedagogické a výzkumné pracovníky univerzit a středních odborných škol.
pracovníky designérských atelierů, architektonických studií a projekčních
kanceláří zabývajících se navrhováním nábytku, stavebně-truhlářských
výrobků a dalších výrobků ze dřeva.

http://tnb.mendelu.cz

partneři konference

Organizační pokyny pro účastníky konference:
1. Důležité termíny:
do 10.5. 2013 - přihláška
do 20.4. 2013 - kompletní příspěvek
22.-23.5. 2013 - termín konference

2. Vložné a účastnické poplatky:

Trendy v
nábytkářství a
bydlení 2013

1700,-Kč. (67,- €)
jednodenní účast - 22.5. 2013
dvoudenní účast - 23.5. 2013
2650,-Kč. (104,- €)
vložné za samostatnou publikaci ve sborníku
(kromě přenášejících) 500,-Kč. (20,- €)
ubytování - zámek Křtiny, a Penzion ve Křtinách

Název účtu: Mendelova univerzita v Brně
Číslo účtu: 433 631 / 0100
Banka: Komerční banka
Variabilní symbol: 412205
Pro platby ze zahraničí:

3

IBAN CZ 610 100 0000 0000 00433631 (pro platbu v Kč.)

3. Téma konference - nové materiály a technologie ve výrobě nábytku,
nové trendy v navrhování nábytku a bydlení, vliv nábytku na životní
prostředí, využití odpadu a recyklovaných materiálů
4. Jednací jazyk konference je český (slovenský) a anglický
5. Z konference bude vydaný recenzovaný sborník plnohodnotných textů

Mendelova univerzita v Brně,
Lesnická a dřevařská fakulta,
Ústav nábytku, designu a bydlení

Vás srdečně zve na
mezinárodní konferenci
"Trendy v nábytkářství a bydlení 2013"

která se uskuteční ve dnech

22.-23.5. 2013
na zámku ve Křtinách

pořadatelé konference:

GPS 49°17'49.323"N, 16°44'30.531"E

