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Zápisnica 

zo zasadnutia prípravného výboru 4. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov 

a múzejníkov a rozšíreného predsedníctva Slovenskej národnej skupiny IAML  

8. júla 2014 v Ústave hudobnej vedy SAV v Bratislave 

 

 

Prítomní: Mgr. Viera Baničová, PhDr. Hana Urbancová, DrSc., Ing. Mária Potočárová, Mgr. 

Jadranka Važanová, PhD., PhDr. Anna Kucianová, PhD., PhDr. Anna Žilková, CSc.,  

 

  

Program: 

1. Informácie o novinkách v databáze RILM 

2. Príprava 4. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, ktorá sa 

uskutoční v dňoch 24.-25. septembra 2014 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline 

3. Rôzne 

 

Ad 1 

Mgr. Jadranka Važanová, PhD. z Medzinárodného centra RILM-u so sídlom pri CUNY 

Graduate Center v New Yorku  informovala vo svojom príspevku o najnovších projektoch 

RILM-u (MGG Online a RILM Retrospective). Poukázala na možnosti vyhľadávania v RILM 

prostredníctvom  EBSCO. V poslednej časti príspevku informovala o možnostiach vkladania 

informácií do databázy RILM pre individuálnych záujemcov. Diskutovali sme o ďalších 

možnostiach a podmienkach, za ktorých by mohol byť prístup do databázy RILM v rámci 

EBSCO znova prístupný. Pokúsime sa prediskutovať problém ešte s kolegyňou v RILM, 

ktorá má na starosti predplatné. 

 

 

Ad 2 

 

Slovenská národná skupina IAML podala žiadosť o dotáciu MK SR na rok 2014, a to: 

a) príprava a realizácia 4. medzinárodnej konferencie Pramene slovenskej hudby IV. 

v Žiline – SNS IAML dostala príspevok 1 000.- €, ktorý bude použitý na honoráre, 

ubytovanie a cestovné účastníkov a prednášateľov.            

 

Príprava 4. medzinárodnej konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov pod 

názvom Pramene slovenskej hudby IV. v Žiline: 

a) Termín konania konferencie: 24. – 25. 9. 2014 

b) Miesto konania konferencie: Katedra hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej 

univerzity v Žiline – Koncertná sála 

c) Návrhy tém: 

   I. blok – Písomné hudobné pramene 19. storočia na Slovensku 

II. blok  - Spracovanie dokumentov, digitalizácia a praktické problémy hudobného 

knihovníctva v SR a v Čechách 
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Prihlásených je už 14 príspevkov v oboch blokoch. V priebehu letných mesiacov 

bude pripravená definitívna pozvánka a rozoslaná jednotlivým možným 

záujemcom. 

Účastníci budú ubytovaní v Študentskom domove Žilinskej univerzity, ubytovanie je 

možné v jedno- až trojposteľových izbách v cene cca 17.- € za 1 osobu a noc. 

Podrobnosti budú ešte spresnené. 

 Strava pre účastníkov bude zabezpečená v Jedálni Žilinskej univerzity v cene 3,10 €, 

na výber sú viaceré jedlá. Počet bude spresnený po obdržaní všetkých návratiek. 

Zabezpečený je aj kultúrny program. Program zabezpečia študenti Katedry hudby 

FHV ŽU a súbor starej hudby Ensemble Thesaurus Harmonicus. 

               Doriešiť treba ešte spoločenské posedenie. 

               Na organizácii konferencie sa budú podieľať Slovenská národná knižnica 

a Slovenská národná skupina IAML, je potrebné spracovať dohodu o spolupráci na uvedenom 

podujatí. Ďalším spoluorganizátorom je Katedra hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej 

univerzity. 

               Honoráre bude financovať Slovenská národná knižnica a Slovenská národná skupina 

IAML, SNS IAML bude financovať čiastočne aj ubytovanie a cestovné (prednášateľom). 

Slovenská národná knižnica by mala hradiť aj vydanie zborníka v tlačenej podobe. 

 

 

              Ad 3 

             

                    a) Jednotlivé katedry hudby na našich vysokých školách a univerzitách môžu 

dodávať svoje diplomové práce do databázy RILM. 

       Zodp.: Členovia SNS IAML 

        Termín: 21.12.2014 

        

                     b) Príprava 4. medzinárodnej konferencie v Žiline Pramene slovenskej hudby IV. 

                   Zodp.: Členovia SNS IAML 

       Termín: 25.-25.9.2014 

 

 

Zapísala:  PhDr. Anna Kucianová, PhD. 

 

 

V Martine, 16. 7. 2014 


