
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry 
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry 
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad 

v spolupráci s Literárnym fondom 
a 

LITA, autorskou spoločnosťou  
 

Vás srdečne pozývajú na 37. ročník Letnej školy prekladu 
na tému 

Minulosť a budúcnosť prekladu − Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad  
 

Letná škola prekladu sa uskutoční 6. – 8. novembra 2015 
v hoteli Park v Piešťanoch. 
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