Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici

Stretnutie bolo zvolané predsedom komisie doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. pozvánkou
elektronicky dňa 4.5.2020.
Dátum zasadnutia: 7.5.2020 videochat
Program
1/ Privítanie členov komisie
2/ Plány edičnej činnosti na rok 2020
3/ Realizácia tlače a čerpanie prostriedkov za edičnú činnosť r. 2019, r. 2020
4/ Rôzne
Prítomní: doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD., Ing. Miriama Ďurianová,
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD., Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Ing. Ivana Badinská,
Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD., Marta Holécyová

K bodu 1/ Privítanie členov komisie
Predseda komisie privítal prítomných členov zasadnutia. Do funkcie uviedol koordinátorku edičnej
činnosti za FDU Mgr. art. Zuzana Budinskú, ArtD.
Nové zloženie edičnej komisie bude upravené na webovej stránke školy.
K bodu 2/ Plány edičnej činnosti na rok 2020
Predložené plány edičnej činnosti jednotlivých fakúlt tvoria prílohu zápisnice. Doplnenie informácií
/návrhové listy, aktuálnosť vydania publikácie, granty/ požadujeme spracovať a doručiť na adresu
m.holecyova@aku.sk. Následne bude potrebné plány schváliť na kolégiu dekana fakulty.
K bodu 3/ Realizácia tlače a čerpanie prostriedkov za edičnú činnosť r. 2019, r. 2020
Podklady boli doručené elektronicky a čerpanie finančných prostriedkov sa priebežne vyhodnocuje.
Návrh požiadavky na zvýšenie ročného limitu na edičnú činnosť fakúlt bol stanovený na sumu
3000 €/ročne/fakulta.
K bodu 4/ / Rôzne
Predseda EČ odporúča usmerniť a inšpirovať autorov - pedagógov k spracovaniu metodických
usmernení, skrípt alebo zborníkov /aj s ohľadom výstupov publikačnej činnosti najlepšie skrípt/ na
realizáciu a postupy vzdelávania dištančnou formou počas „koronakrízy“, e-learningu, skúseností,
aplikácií, spätnej väzby a pod. Fakultné zborníky by mali zdôrazňovať tvorbu a aktivity doktorandov.
Riaditeľka knižnice informovala o zrealizovanej požiadavke na grant /zakúpenie knižných titulov/
s prihliadnutím na kvalitu nie kvantitu.
Podklady, skriptá v digitálnej podobe odporúča prezentovať na digitálnom edukačnom úložisku
/prejednáme s prorektorom Kittom/.
ART3 – v pripravovanom dvojčísle /máj-jún 2020/ spracujú členovia EK dvojstranu v obsahom: krátky
úvod predseda EK, vydané titulu podľa fakúlt za rok 2019 /spracuje MH/, výzva k tvorivým
vydavateľským aktivitám – koordinátori fakúlt, príspevok riaditeľky knižnice k novinkám, opatreniam.

Podklady je nutné priebežne, najneskôr do konca mája posielať na adresu m.holecyova@aku.sk

Dôležité úlohy:
1/ zasadnutie EK bude v roku 2020 oznámené elektronicky v dostatočnom predstihu po kolégiu
rektora
2/ členovia EK doplnia návrhové plány EČ 2020 za fakulty najneskôr do konca mája 2020
3/ ART 3 príspevky najneskôr do konca mája 2020

Zapísala Holécyová Marta, 7.5.2020

