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Výzva na podávanie príspevkov na medzinárodnú vedeckú konferenciu 

 

 

DIVADLO V MENIACOM SA SVETE A PREMENY DIVADLA 

 

(18. ročník medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie) 

 

 

Organizátor: Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 

    

Dátum a miesto konania: 26. – 27. november 2021, Banská Bystrica 

 

 
Východiská konferencie: 

 

Konferencia „Divadlo v meniacom sa svete a premeny divadla“ reaguje na aktuálnu post-pandemickú 

kultúrnu situáciu, ktorá priniesla mnohoraké premeny v celej štruktúre vnútorných a vonkajších 

vzťahov na osi divadlo - spoločnosť.  Vychádza z predpokladu vzájomnej korelácie týchto dvoch 

oblastí, pričom na divadlo nahliada ako na umenie a komunikačné médium reagujúce na výrazné 

zlomy (či potrebu premien) s cieľom vytvárať, podporovať a šíriť pozitívne hodnoty.  

 

Divadlo sa neraz ocitlo uprostred zlomových spoločenských premien, ktoré tvorcovia reflektovali, ale 

rovnako tak sami ponúkali a realizovali umelecké vízie a premeny divadla. 

Ako špecifické živé umenie sa dnes stále nachádza v zložitej situácii, keď nemôže fungovať 

v prirodzených podmienkach (inscenačný proces aj verejné predvedenie diel), čo nevyhnutne vedie 

k transformácii na viacerých úrovniach divadelnej tvorby a fungovania inštitúcií - estetika, 

komunikácia, priestor, psychológia, zmenené sociálne, politické, ekonomické a trhové možnosti a pod. 

Zároveň takáto situácia prináša otázky nových nárokov, úloh a očakávaní kladených na divadlo ako 

umelecké a sociálne médium:  

Aký typ „divadelného zážitku“ môže byť pre dnešok reprezentatívnym príkladom z minulosti a aký 

„divadelný zážitok“ má potenciál pre prítomnosť? Aké boli, sú, mali by byť nové úlohy divadla 

a divadelníkov vo vzťahu k spoločnosti čeliacej zmenám a vice versa.   

 

Konferencia otvára priestor humanitným a divadelným vedcom, pedagógom, kritikom, ale aj tvorcom 

a študentom doktorandského stupňa.  

 

Ciele konferencie: 

 

Cieľom konferencie je priniesť a porovnať medzinárodné poznatky o tom, ako divadlo reaguje na 

post-pandemickú kultúrnu situáciu; prezentovať príklady, ako divadlo reagovalo na zlomové premeny 

vo vyššie uvedených úrovniach fungovania spoločnosti a umenia v minulosti a ako dokáže/dokázalo 

napriek tomu prispieť k tvorbe nových pozitívnych hodnôt. 

 

− Ako dokáže/dokázalo divadlo prekonávať nepriaznivé podmienky a nachádzať svoje  nové 

podoby i funkcie? 

− Aké očakávania a úlohy kladie/kládla na divadlo spoločnosť v meniacom sa svete? 

− O aký estetický, emocionálny a spoločenský účinok na diváka sa má dnes divadlo usilovať 

a akého sa má vyvarovať?  

 

− Konferencia zároveň otvára priestor pre otázky súvisiace s dopadom zmien na divadelné 
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vzdelávanie a pomenovanie transformácií, ktoré sa udiali, resp. ich bude nevyhnutné 

realizovať v budúcnosti. 

 

 Prihlasovanie konferenčných príspevkov: 

 

Príspevky na konferenciu je možné prihlásiť formou zaslania vyplneného registračného formulára na 

adresu konferenciafdu@aku.sk najneskôr do 13. 9. 2021.  

Názov príspevku s krátkym abstraktom (max. 1000 znakov) a kľúčovými slovami je potrebné uviesť 

v slovenskom a/ alebo anglickom jazyku.  

 

Na základe posúdenia členov vedeckého a programového výboru bude autorom prijatých 

konferenčných príspevkov zaslané písomné pozvanie. 

Registračný poplatok pre účastníkov konferencie je 20 €, bližšie informácie o spôsobe platby budú 

zaslané e-mailom.  

 

Vybrané konferenčné príspevky (rozsah max. 20 normostrán) sa stanú na základe recenzného 

posúdenia súčasťou zborníkovej publikácie s plánovaným vydaním v roku 2021. Finálne verzie 

príspevkov do zborníka je potrebné zaslať na adresu konferenciafdu@aku.sk najneskôr do 15. 10. 

2021. 
 

Jednotlivé konferenčné príspevky prispôsobte štandardnej dĺžke vystúpenia max. 20 minút 

v slovenskom alebo anglickom jazyku. (V prípade iných jazykov je potrebné vopred sa dohodnúť 

s organizátormi.)  

 

Program konferencie a abstrakty príspevkov budú zverejnené na webovej stránke https://fdu.aku.sk/. 

 

V prípade otázok, kontaktujte členov organizačného výboru na adrese: konferenciafdu@aku.sk  

 

Vedecký a programový výbor: 

prof. Matúš Oľha, PhD. 

prof. Jan Vedral, PhD. 

hab. Dorota Fox, PhD 

doc. PhDr. Elena Knopová, PhD. 

doc. Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková, ArtD. 

doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. 

 

 

Organizačný výbor: 

doc. PhDr. Elena Knopová, PhD. 

Mgr. art. Petra Kovalčíková, ArtD. 

Mgr. art. Lucia Rakúsová 

Mgr. Milan Zvada, ArtD. 

Mgr. art. Sandra Polovková 

Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D. 

 

 

Konferencia sa uskutoční vďaka podpore z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu 

umenia. 
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