Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici
Stretnutie bolo zvolané predsedníčkou komisie doc. MgA. Janou Škvarkovou, ArtD. pozvánkou
elektronicky dňa 24.5.2017.
Dátum zasadnutia: 6. júna 2017.
Program
1/ Privítanie členov komisie
2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 19.4.2017
3/ priebežné vyhodnotenie rozpracovanosti publikačnej činnosti fakúlt /referujú zástupcovia fakúlt/
4/ rôzne – prezentácie vydaných publikácií presklené vitríny – spolupráca s knižnicou
5/ zmena koordinátora EK za FVU
Prítomní: doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., Ing. Ivana Badinská, Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D,
Ing. Miriama Ďurianová, Marta Holécyová, Ospravedlnení: doc. Miroslav Zelinský, Mgr. art. Patrik
Ševčík, doc. Mgr. art. Eva Cáhová
K bodu 1/ Privítanie členov komisie
Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie. Informovala o personálnej zmene
koordinátora edičnej činnosti na Fakulte výtvarných umení, ktorú bude zabezpečovať Mgr. art. Patrik
Ševčík.
K bodu 2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 19.4.2017
EK konštatuje splnenie úloh pod bodmi 1 až 2. Úloha 3 eshop informácie od JUDr. Krnáča zatiaľ
nemáme /urgujem/.
K bodu 3/ Priebežné vyhodnotenie rozpracovanosti publikačnej činnosti fakúlt
Naplánované publikácie za FDU ostávajú v platnosti podľa edičného plánu, rozpracovanosť sleduje
a koordinuje Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D.
FVU požiadalo o schválenie publikácie do edičného plánu na rok 2017 skrípt „Teória a Dejiny
výtvarného umenia“ autora Mgr. Stanislava Brnu. Návrhový list bol schválený dekanom fakulty.
K bodu 4/ Rôzne
Prezentácie vydaných publikácií presklené vitríny – spolupráca s knižnicou
18. mája 2017 boli inštalované a umiestnené prezentačné vitríny v počte 4 ks v rozdelení –
1 x FDU umiestnenie oproti vrátnici
3 x rektorát umiestnenie oproti vrátnici /rektorát, FMU,FVU/
Uzamykateľné skrinky so stojanmi na publikácie sú protokol odovzdané a každá fakulta si
zabezpečuje doplnenie a výmenu prezentovaných publikácií.
Ďalšie 2 dokúpené /jún/ vitríny budú slúžiť pre knižnicu a rektorát.
- Najbližšie zasadnutie EK bude 17.októbra 2017 o 10,00 h. v zasadačke rektorátu.
Predsedníčka EK doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. poďakovala všetkým za aktívnu prácu
počas akademického roka. Rozlúčila sa s prianím krásneho leta a zaslúženého oddychu počas
dovoleniek.
Zapísala Holécyová Marta, 8. júna 2017

