Fakulta múzických umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
OZ Koncertné združenie pri FMU AU

Vážené kolegyne a kolegovia,
srdečne vás pozývame na šiesty ročník medzinárodnej webovej konferencie Horizonty umenia 6, ktorý
organizuje Fakulta múzických umení AU a OZ Koncertné združenie pri FMU AU v Banskej Bystrici
v októbri 2019.

Medzinárodná webová konferencia

Horizonty umenia 6
Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom,
organizátorom, ktorí chcú zdieľať s ďalšími profesionálmi svoje príspevky.
Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej
a pedagogickej práce v oblasti hlavne hudobného, ale aj dramatického, výtvarného, tanečného
a filmového umenia.
Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník, ktorý dostane každý aktívny účastník
konferencie poštou. Pre každoročne narastajúci záujem prispievateľov sa objem zborníka značne
zväčšil, a keďže nechceme limitovať rozsah príspevkov, rozhodli sme sa vrátiť k pôvodnej verzii
konferenčných materiálov, t.j. vydať v printovej forme len zborník abstraktov a k nemu priložiť CD
s jednotlivými príspevkami autorov. Dúfame, že táto podoba bude prijateľnejšia pre životné
prostredie a ekonomicky menej náročná na tlač a distribúciu.
Základné informácie pre autorov príspevkov a pre účastníkov konferencie:
 Konferencia bude prebiehať na webovej stránke FMU AU v Banskej Bystrici;
informácie o konferencii: https://fmu.aku.sk,
diskusia: https://www.facebook.com/groups/2213804215409547/
 Sekcie konferencie:
o História umenia
o Súčasné umenie
o Umelecká interpretácia
o Umelecká pedagogika a psychológia
 Termín odoslania prihlášky: 15.09.2019; termín odoslania príspevku: 15.10.2019.
 Skupina na diskusiu bude sprístupnená 20.10.2019 – 01.11.2019, kedy bude možné vstúpiť do
diskusie a reagovať na uverejnené príspevky.
Konferenčný poplatok: 10€ prosíme uhradiť do 15.10.2019 a kópiu dokladu o zaplatení poslať
spolu s príspevkom na email: horizonty.umenia@aku.sk (Názov účtu: OZ Koncertné združenie
pri FMU AU; Číslo účtu: IBAN: SK45 7500 0000 0040 0805 7472; BIC/SWIFT kód pre
zahraničných účastníkov: CEKOSKBX).
 Podpísané prihlášky a príspevky prosím posielajte na adresu: horizonty.umenia@aku.sk
Prihlášku a detailné informácie pre autorov príspevkov nájdete v prílohe.
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.
garant konferencie
Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici

