
 

Literárna a hudobná komisia  
Zväzu múzeí na Slovensku 

 

Správa o činnosti komisie za rok 2022 
 
O komisii:  

Literárna a hudobná komisia ZMS vznikla v roku 2019 ako odborná platforma pre kurátorov 

literárnych a hudobných zbierok v slovenských múzeách, je otvorená i iným odborníkom 

pohybujúcim sa na poli výskumu literatúry a dejín hudby na Slovensku, ktorí pri svojom bádaní 

využívajú aj pramene uložené v zbierkových fondoch múzeí. Komisia má predovšetkým pracovný 

charakter, jej cieľom slúžiť ako inštitucionalizované fórum na riešenie praktických problémov 

literárneho a hudobného múzejníctva. 

 

֎ ֎ ֎ 

 

Činnosť komisie: 

V roku 2022 bolo hlavnou aktivitou komisie zostavenie zborníka z vedeckej konferencie 

Museologica literaria 2021, ktorá sa uskutočnila 9. septembra 2022 v ŠVK – Literárnom 

a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. Zostavovateľkou zborníka je Mgr. Soňa Šváčová, PhD., 

jeho vydanie bolo podporené dotáciou z Fondu na podporu umenia (zmluva č. 22-521-01848) 

vo výške 3 000 €, pričom celkový rozpočet na realizáciu projektu je 3 550 € s termínom vydania 

zborníka v decembri 2022. 

Okrem toho výbor pripravoval nadchádzajúci, už 4. ročník komisie Museologica literaria, 

ktorá by sa mala uskutočniť v roku 2023 (predbežne v júni, na pôde ŠVK -  Literárneho 

a hudobného múzea v Banskej Bystrici), pričom jej realizáciu plánuje výbor komisie financovať 

získaním dotácie z dotačnej schémy FPU na rok 2023. 

 

Zasadnutia komisie: 

Výbor komisie v roku 2022 zasadol dvakrát: 10. februára v Martine na pôde SNK – 

Literárneho múzea (prezenčnou formou) a 29. 9. 2022 (online). 

Zasadnutie členov komisie sa uskutočnilo 5. októbra 2022 na pôde ŠVK – Literárneho 

a hudobného múzea v Banskej Bystrici kombinovanou formou (prezenčne + online).  
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Výbor komisie a členovia komisie:  

V roku 2022 sa prebehli voľby výboru komisie na fukčné obdobie 3 rokov (2022 – 2025), 

uskutočnili sa počas zasadnutia komisie 5. októbra 2022 v Banskej Bystrici. 

Od 1. 1. do 5. 10. 2022 komisiu viedol výbor v zložení:  

Mgr. Soňa Šváčová, PhD., predsedníčka, PhDr. Daniel Hupko, PhD., tajomník a Mgr. Adriana 

Brázdová, členka výboru. 

Od 5. 10. 2022 komisiu vedie novozvolený výbor v zložení:  

PhDr. Daniel Hupko, PhD., predseda, Mgr. Adriana Brázdová, tajomníčka, Mgr. Soňa Šváčová, 

PhD., členka výboru. 

V roku 2022 mala komisia 9 členov, z toho nových 0. 

 

V Trnave 31. 10. 2022 vypracoval:  

PhDr. Daniel Hupko, PhD., predseda Literárnej a hudobnej komisie ZMS 

 


