Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici
Stretnutie bolo zvolané predsedníčkou komisie doc. MgA. Janou Škvarkovou, ArtD. pozvánkou
elektronicky dňa 5.4.2017.
Dátum zasadnutia: 19. apríla 2017.
Program
1/ Privítanie členov komisie
2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 24.1.2017
3/ edičný plán fakúlt AU na rok 2017 - doplnenie
4/ rôzne – prezentácie vydaných publikácií priamo na fakultách /priestory a možnosti/
Prítomní: doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD., Ing. Ivana Badinská,
Marta Holécyová,
Ospravedlnení: Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D, Ing. Miriama Ďurianová

K bodu 1/ Privítanie členov komisie
Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie.
K bodu 2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 24.1.2017
EK konštatuje splnenie úloh pod bodmi 1 a 3.
K bodu 3/ Edičný plán fakúlt AU na rok 2017 - doplnenie
Edičný plán FMU bude doplnený o zborník FMU /pracovný názov/, FVU doplnilo do edičného plánu na
základe predloženého návrhového listu publikáciu COPY 20 RIDE /návrhový list bude doplnený
podpisom dekana/.
K bodu 4/ Rôzne
- Prezentácia vydaných publikácií na fakultách
FDU navrhuje umiestniť a vyčleniť priestor na prezentáciu vo vstupnej hale fakulty /oproti vrátnici/.
Publikácie by tak boli k dispozícii nielen študentom ale aj návštevníkom fakulty a ostatnú verejnosť.
FMU navrhlo možnosť umiestnenia presklenej vitríny pred koncertnou sálou na 4. poschodí.
FVU svoju predstavu a návrh nepredložilo. Edičná komisia navrhuje výtvarníkom umiestniť vitrínu
medzi ateliéry.
Prezentácia publikácií AU by bola najvhodnejšia v galérii FX /vestibul/ pri deliacej stene stojanu
s počítačom, ktorý slúži študentom.
Predpokladané výdavky na zakúpenie presklených vitrín v počte 4 ks sú 300 €. Finančné prostriedky
budú poskytnuté z rozpočtu AU. /schválené p. rektorom/
- Možnosť realizovať elektronický obchod v knižnici tzv. eshop.
Preveriť legislatívne podmienky a možnosti realizácie v podmienkach akademickej knižnice cez
právnika AU.

- Najbližšie zasadnutie EK bude v mesiaci jún 2017

Dôležité úlohy:
1/ Doplnený edičný plán fakúlt doručiť v edičnej komisii v písomnej forme /FMU, FVU/
2/ Prezentácia vydaných publikácií. Fakulty zabezpečia inštaláciu a prezentáciu publikácií na
stanovených miestach najneskôr do konca mája 2017.
3/ Preveriť podmienky realizovania eshopu v akademickej knižnici /právnik AU/. Požiadavku zašle p.
Holécyová.
4/ Zasadnutie EK bude v mesiaci jún 2017.

Zapísala Holécyová Marta
20. apríla 2017

