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Ústav divadelnej a filmovej vedy 

Slovenskej akadémie vied 
 

 

Vážená pani, vážený pán,  

 

dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú konferenciu  

 

Premeny divadla 

(k umeleckému vývoju a zmene spoločenských kontextov divadelnej tvorby) 

13. a 14. jún 2013  

Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratislava 

 

Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave sa intenzívne 

zaoberá výskumom slovenského divadla, s dôrazom na definovanie jeho umeleckých 

a spoločenských funkcií od osemdesiatych rokov po súčasnosť. Pripravovaná konferencia je 

súčasťou riešenia projektu APVV č. 0619-10 „Umelecké a spoločenské funkcie súčasného 

slovenského divadla“, ktorého riešiteľom je Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV.   

Cieľom konferencie je charakterizovať estetický, umelecký a spoločenský prínos slovenského 

divadelného umenia vo vymedzenom období a zároveň konfrontovať predbežné výsledky 

výskumu s poznatkami zahraničných účastníkov. 

 

Tematické okruhy konferencie: 

 transformácia divadiel a jej dopad na umelecké výsledky, kvalitu inscenácií, 

dramaturgiu a recepciu,  

 výskum dominantných inscenačných poetík uplatňovaných v divadle vymedzeného 

obdobia,  

 umenie a trh: môže (má) byť umenie ziskové?,  

 podnecovanie kritickej reflexie: kritika a nové médiá. 

 

Účastníkom konferencie ponúkame publikovanie príspevkov v tematickom čísle vedeckého 

časopisu Slovenské divadlo. Na konferencii bude mať každý vystupujúci k dispozícii 20 

minút. Príspevok odovzdaný do tlače  môže mať rozsah max. 1 autorský hárok (20 

normostrán, t.j. 36000 znakov vrátane medzier, poznámok a literatúry). Uzávierka čísla 

3/2013 časopisu Slovenské divadlo  je 30. 6. 2013. 

Bližšie pokyny pre prispievateľov nájdete na http://www.udfv.sav.sk/?site=sd. 

 

V prípade záujmu o vystúpenie na medzinárodnej teatrologickej konferencii Vás prosíme 

zaslať  názov príspevku a jeho krátku anotáciu (kvôli zaradeniu do príslušného tematického 

bloku)  na e-mailovú adresu sylvia.sevcikova@savba.sk, a to najneskôr do 30. 4. 2013.  

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 

        Mgr. Michaela Mojžišová, PhD. 

        vedecká tajomníčka konferencie  
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