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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v septembri tohto roka pripravujeme 8. konferenciu cyklu Pramene slovenskej hudby, zameranú na
zmapovanie, spracovanie a sprístupňovanie hudobných prameňov u nás. Konferencia sa uskutoční
v dňoch  25. a 26. septembra 2018 a hostiteľom podujatia bude Verejná knižnica Jána Bocatia
v Košiciach, ktorá nás privíta vo svojich nedávno obnovených priestoroch. 

Konferencia tak ako v predchádzajúcich ročníkoch bude členená do dvoch blokov. 
A/ Plánujeme otvoriť priestor pre úvahy a príspevky s interdisciplinárnym rozmerom a hľadieť na
pramene  slovenskej  hudby  v  prieniku  s ďalšími  oblasťami  umenia.  V tomto  roku  začíname
literatúrou a prvým blokom Slovenská hudba a literatúra v rôznych perspektívach s tematickými
okruhmi: 

 pohľad do vzťahov medzi dvoma umeniami, 
 hudba ako téma v písanom slove, 
 text ako sekundárny prameň.

B/  V druhom bloku, zameranom na otázky informačno-technologického charakteru a s tým spo-
jenými  praktickými  problémami  hudobného knihovníctva,  chceme sústrediť  pozornosť  na  tému
spoločnej webovej platformy slovenských hudobných zdrojov. Táto idea sa už sporadicky objavila
na našich stretnutiach a vyvstáva potreba otvoriť tvorivú diskusiu a výmenu názorov na tému: 

Slovenský webový hudobný informačný zdroj – projekt možný?

Pozývame  Vás  aktívne  sa  zúčastniť  plánovanej  konferencie  s  príspevkom k uvedeným témam.
Výstupom  z konferencie  bude recenzovaný  zborník  v  elektronickej  podobe.  V rámci  programu
konferencie  očakávame  príspevok  v trvaní  15  –  20  minút,  príp.  diskusný  príspevok  (najmä  do
druhého tematického bloku) v trvaní do 10 minút, rozsah textu príspevkov do zborníka však nebude
limitovaný. Požiadavky na štruktúru a formát príspevkov Vám budú zaslané. 

Prosíme prihlášku na konferenciu odoslať do 30.6.2018 na emailovú adresu zilkova@hc.sk alebo 
daslehotska@gmail.com, alebo poštou na adresu Anna Žilková, Hudobné centrum, Michalská 10, 
815 36 Bratislava. 

Ďalšie informácie ku konaniu konferencie zašleme prihláseným do konca júla 2018.

Ďakujeme vopred za Vašu odpoveď a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

S pozdravom, 

Za predsedníctvo SNS IAML
PhDr. Anna Žilková, CSc., predsedníčka


