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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame vás na  Seminár slovenských a českých hudobných knihovníkov, ktorý sa bude
konať v dňoch 17. a 18. mája 2023 v Bratislave, v Hudobnom centre. Seminár pripravujeme
v spolupráci s našimi kolegami z Českej národnej skupiny IAML a pôjde o prvé spoločné česko-
slovenské podujatie po 30 rokoch.

Seminár bude zameraný na  metodiku spracovania hudobnín, audio- a audiovizuálnych
dokumentov  v  českom  a  slovenskom  knižničnom  prostredí,  s  viacerými  tematickými
okruhmi:  katalogizačná  prax  a  katalógy  hudobnín,  audio  a audiovizuálnych  dokumentov,
medzinárodné katalogizačné pravidlá, ich aplikovanie v hudobnom knihovníctve, metodika RDA
pre katalogizáciu hudobných dokumentov a prax...
Radi by sme v diskusii  otvorili  aj  ďalšie témy, napr.  Knihovník hudobníkom alebo hudobník
knihovníkom? – špecifiká profesie hudobný knihovník a možnosti vzdelávania v tomto odbore;
(národný)  register  digitalizácie  hudobnín  a  zvukových  nosičov;  požičiavanie  a  výmena
hudobných dokumentov – formy a možnosti.

Diskusii bude venovaný osobitný panel s kratšími príspevkami (do 10 min), a pozývame vás do
nej aktívne vstúpiť s témami a príspevkami z vašej praxe. 

Súčasťou seminára budú  exkurzie do inštitúcií, ktoré spravujú hudobniny a audiodokumenty
v Bratislave (Slovenský rozhlas, Slovenská filharmónia, Akademická knižnica VŠMU a ď.).

Program zverejníme v priebehu najbližších týždňov na www.iamlslovakia.sk. 

Ubytovanie je zatiaľ rezervované v priestoroch Centra Salvator na Jakubovom námestí.
Rezervácia  je  však  možná  len  do  konca  februára  (podotýkame,  že  v súčasnosti  je  nanajvýš
obtiažne nájsť v Bratislave ubytovanie za primerané ceny).
Z tohto, ako aj z ďalších organizačných dôvodov si vás dovoľujeme – v prípade vášho záujmu 
– požiadať o vyplnenie prihlasovacieho formulára  čo najskôr, najlepšie obratom.  

V rámci príprav seminára sa SNS IAML rozhodla realizovať prieskum, ktorého cieľom je získať
aktuálne  informácie  o  stave  nášho  (hudobného)  knihovníctva.  Pozývame Vás  zapojiť  vašu
knižnicu do celoslovenského prieskumu zodpovedaním 15 otázok online dotazníka. 

Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu s vami.

Za prípravný výbor a predsedníctvo Slovenskej skupiny IAML,

Anna Žilková
presedníčka SNS IAML
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