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V septembri sa v Bratislave uskutoční druhý ročník medzinárodného jazykového
festivalu LingvaFest a pre vás je príležitosť prezentovať vašu inštitúciu. Hlavným
partnerom podujatia je dokonca i Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
Na LingvaFest’2019 prídu šikovní študenti a polygloti, ale aj veční začiatočníci alebo
tí, ktorí by s učením sa cudzieho jazyka chceli začať, ale nevedia ako. Naším cieľom
je zorganizovať bezplatné podujatie plné prednášok, diskusií a jazykových
minikurzov. Očakávame účasť 2000 - 4000 študentov, učiteľov i milovníkov cudzích
jazykov. Súčasťou festivalu bude aj zóna pre vystavovateľov, kde môžu návštevníci
spoznať vašu inštitúciu a zároveň jazykové školy a organizácie. Ak sa rozhodnete
byť súčasťou LingvaFestu, zaistí vám to priamy kontakt s každým, kto sa cudzí jazyk
učí, chce učiť alebo cíti, že by mal začať. Priamo na mieste budete môcť dať o sebe
vedieť a spoznať svojich budúcich študentov a klientov.
Cieľová skupina festivalu:

•

Žiaci bilingválnych škôl
Študenti vysokých škôl študujúci cudzie jazyky
Mladí ľudia zaujímajúci sa o učenie jazykov a o iné kultúry
Polygloti
Cudzinci žijúci v Bratislave
Dospelí zapojení do celoživotného vzdelávania
Odborná verejnosť

•

Učitelia cudzích jazykov

•
•
•
•
•
•

Čo vám účasť na LingvaFeste prinesie?
•
•

Oslovíte mladých ľudí, ktorí zvažujú štúdium cudzích jazykov
Priamy kontakt s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o cudzie jazyky

•

Propagáciu vašej inštitúcie a jej aktivít

•

Môžete prezentovať vyučovaciu metódu vašej inštitúcie, urobiť ukážkovú
hodinu
Odprezentujete krajinu, kultúru a jazyk
Prilákate nových čitateľov do vašej knižnice

•
•

Na LingvaFeste budú vystavovať školy, jazykové školy, jazykové inštitúcie,
ambasády, vydavateľstvá a iné spoločnosti a organizácie, ktoré sa zaoberajú
cudzími jazykmi.
Použitím tohto odkazu sa môžete zaregistrovať a prenajať si stánok pre
vystavovateľov. Použitím tohto odkazu viete prispieť do programu. Taktiež
hľadáme partnerov a sponzorov, keďže festival bude pre verejnosť zdarma.
Jazykový festival LingvaFest’2019 sa bude konať pod záštitou:
•
•
•
•
•

Slovenská komisia pre UNESCO
Martina Lubyová – ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky
Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo
Juraj Droba – predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Matúš Vallo – primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Termín festivalu: 26.-27. september 2019 (štvrtok a piatok)
Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Petržalka
Ak vás táto ponuka zaujala a chceli by ste sa dozvedieť viac alebo si dohodnúť s
nami stretnutie, môžete nám napísať na zuzana.splhova@lingvafest.sk alebo
zavolať na +421 902 328 798.

Present your institution and organisation at LingvaFest’2019!
In September we are organizing an international language festival in Slovakia LingvaFest’2019. It will be a great opportunity to present your institution, embassy,
country and language. European Commission Representation in Slovakia has

become the main partner of the language festival LingvaFest and invites you to take
part in it. We expect the participation of 2000 - 4000 language lovers, teachers and
students.
LingvaFest is for all the students and polyglots, but also for beginners or those, who
think they should start learning a foreign language but do not know how or which
one. Our aim is to organise a free event full of lectures, discussions and language
mini-classes. The other part of the festival would be for exhibitors. The visitors can
learn about your institution, embassy, but also about language schools and various
organisations. If you decide to attend LingvaFest as an exhibitor, it will ensure you
direct contact with everybody interested in foreign languages and cultures.
Apart for a stand, you can also rent a room (a class room or a lecture room) and
organise
a
commercial
lecture,
sample
lesson
or
discussion.
Target groups:
•
•
•
•
•
•
•
•

students of bilingual schools
university students studying foreign languages programmes
young people interested in languages, other countries and cultures
polyglots
foreigners living in Bratislava
adults
professionals from the field of foreign languages
foreign language teachers

Why participate?
•
•
•
•

you can promote your educational institution, products and services
you can promote your embassy and its cultural and social activities
presentation of your country and language
increase awareness about your institution

The language festival LingvaFest’ 2019 will take place under the auspices of:
•
•

Slovak Commission for UNESCO
Martina Lubyová – the Minister of Education, Science, Research and Sport
of the Slovak Republic

•

Ferdinand Daňo, rector of the University of Economics in Bratislava

•

Juraj Droba, chairman of the Bratislava self-governing region
Matúš Vallo, mayor of Bratislava, the capital of the Slovak Republic

•

How can you participate?
You can register and rent a stand in our exhibitors’ area using this link or you
can contribute to a part of our programme using this link. We are also looking
for partners and sponsors since the entry to the festival will be for free.
When: September 26 (Thursday) and 27 (Friday) 2019, during the European Day
of Languages
Where: the University of Economics in Bratislava, Dolnozemska cesta 1, Petržalka
More information: www.lingvafest.sk
If you are interested in participating at LingvaFest’ and you would like to learn
more about it or arrange a meeting with us, you can contact us at:
zuzana.splhova@lingvafest.sk or +421 902 328 798.
Best Regards,
LingvaFest organising team
www.lingvafest.sk
LingvaFest on Facebook

