Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici

Stretnutie bolo zvolané predsedníčkou komisie doc. MgA. Janou Škvarkovou, ArtD. pozvánkou
elektronicky dňa 7.10. 2019.
Dátum zasadnutia: 15.10.2019
Program
1/ Privítanie členov komisie
2/ Využitie elektronických inovačných aplikácií v predaji a distribúcii publikačných výstupov - návrhy
3/ Zabezpečenie prevzatia vyradených titulov z akademickej knižnice
4/ Stav pripravovaných publikácií podľa jednotlivých fakúlt za r. 2019 /zmeny plánu/
Prítomní: doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., Ing. Ivana Badinská, Ing. Miriama Ďurianová,
Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD., Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD., Marta Holécyová,
Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.

K bodu 1/ Privítanie členov komisie
Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie.
K bodu 2/ Inovačné aplikácie publikačných výstupov
Využitie elektronických inovačných aplikácií v predaji a distribúcii publikačných výstupov bude
EK riešiť v roku 2019 – referovala Ing. Badinská, riaditeľka knižnice
Zriadenie E – shopu a spôsoby distribúcie publikácií elektronicky predstavujú investície do
materiálového, softvérové a personálneho zabezpečenia, resp. vznik samostatného oddelenia.
Nedostatok finančných prostriedkov a priebežná náročnosť udržania inovačného systému sú pre našu
školu momentálne neakceptovateľné.
Preveríme projekt centrum Kleo, ktorý sa realizoval na FDU – audit - stav, materiálové
zabezpečenie, možnosti....oživenie /Špániková, Holécyová/
Členovia EK za jednotlivé fakulty vyhodnocovali možnosť prezentácie publikácií formou web
stránok vo formáte PDF /FVU túto možnosť realizuje a prezentuje publikácie/. Z dôvodu, že každá
fakulta má svojho webmastera, sú kvalitatívne rozdiely v prezentáciách, samozrejme závislých aj od
finančných prostriedkov. Kooperácia, transparentnosť a jednotný dizajn stránok by mali byť výsledkom
vzájomnej spolupráce IT technikov a zodpovedných zamestnancov fakúlt.
Ďalšie riešenia a návrhy budú prehodnotené na najbližšom zasadnutí EK s pozvaním kvestorky
AU BB Ing. Virágovej.
Príloha – platná smernica č. 107 – Zásady zverejňovania informácií na www. stránkach AU
K bodu 3/ Zabezpečenie prevzatia vyradených titulov z akademickej knižnice
FVU prevzatie zrealizuje najneskôr do 18.10.2019.
K bodu 4/ Stav pripravovaných publikácií podľa jednotlivých fakúlt za r. 2019
- FDU – Ditrichová – Filmové scenáre študentov FDU AU /v tlači/, Daubrava – Video-obraz v divadle
/do tlače do konca mesiaca, prebiehajú korekcie/, Sanitra – Dabingové herectvo /vo finalizácii/,

Kováčiková – Dejiny umenia /november 2019/, Knopová – zborník konferencia /november
2019/Fakulta dramatických umení rozpočet 2000 € na rok 2019 vyčerpá.
- FMU – Strenáčiková ml. – Diskurz /vytlačené/, Tomanová – Štefan Babjak /vytlačené/, Glocková –
Zborník doktorandov /v tlači/, Špilák – partitúry /finalizácia/
Fakulta múzických umení rozpočet 2000 € na rok 2019 prekročí.

- FVU – Rusnáková – 60. Výber textov... /finalizácia/, Hološka – obraz – absolventi..../finalizácia/, Brun
– 4x4 /korektúry a tlač/
Fakulta výtvarných umení rozpočet 2000 € na rok 2019 vyčerpá.

Dôležité úlohy:
1/ zasadnutie EK bude 4.12.2019 o 8,30h. v zasadačke rektorátu, náhradný termín 10.12.2019
o 10,00 h.
- zasadnutia sa zúčastní kvestorka Ing. Petra Virágová
2/ realizácia tlače a čerpanie prostriedkov na edičnú činnosť v r. 2019
3/ predbežné návrhy do edičného plánu r. 2020

Predsedníčka EK doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. poďakovala všetkým prítomným za účasť na
zasadnutí.

Zapísala Holécyová Marta, 16.10.2019

