

FORMULÁR  -   EVIDENCIA OHLASOV NA UMELECKÚ ČINNOSŤ FAD STU



Ústav  FAD 


MENO                                   CITOVANÉHO  AUTORA 

  NÁZOV CITOVANÉHO DIELA

MENO                           CITUJÚCEHO  AUTORA

NÁZOV                                        CITUJÚCEHO DOKUMENTU a ROZSAH STRÁN CITÁCIE (presná strana / od-do)




ZDROJOVÝ DOKUMENT              názov (rok, ročník, číslo pri časopisoch), ISSN / ISBN, názov vydavateľa, miesto vydania, rok vydania, celkový počet strán pri publikáciách


 KÓD OHLASU 

CITAČNÁ  DATABÁZA 
     WoS  / SCOPUS  **


 Dátum odovzdania podkladov:
                                                                                                          .................................................
                                                                                                                                 Podpis  autora


V zmysle vyhlášky č.397/2020 MŠVVaŠ SR autor vo formulári uvádza kód kategórie ohlasu.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

Kategórie evidencie ohlasu na výstup umeleckej činnosti

Kód kategórie

Typ ohlasu
1
odborná analýza v publikácii
2
recenzia alebo umelecká kritika v publikácii
3
citácia v publikácii registrovanej v citačných indexoch
4
citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov
5
reprodukcia evidovaného diela s označením autora v publikácii registrovanej v citačných indexoch 
6
reprodukcia evidovaného diela s označením autora v publikácii vrátane reprodukcie evidovaného diela s označením autora v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov
7
odborná relácia o výstupe umeleckej činnosti vo verejnoprávnej televízii alebo vo verejnoprávnom rozhlase


Za ohlas na umeleckú činnosť sa nepovažuje:
oznamy a propagácie o zverejnení výstupu umeleckej činnosti a o konaní podujatia, propagácia podujatia počas jeho trvania
autorov opis výstupu umeleckej činnosti a komentár k výstupu, bez ohľadu na formu zverejnenia
rozhovor s autorom o výstupe umeleckej činnosti
uvedenie výstupu umeleckej činnosti v databáze
prezentácia autora na vlastný výstup umeleckej činnosti vo forme odbornej analýzy, odbornej relácie vo verejnoprávnej televízii alebo verejnoprávnom rozhlase, recenzie a umeleckej kritiky
citácia vlastnej práce autora alebo práce, ktorej je citujúci autor spoluautorom
reprodukcia umeleckého diela autora v publikácii, ktorej je autorom alebo spoluautorom



Pri odovzdávaní podkladov je potrebné dbať na to, aby bol podklad kompletný.

Povinné podklady k ohlasom z tlačených alebo elektronických publikácií / časopisov:
titulný list, obsah a tiráž citujúceho dokumentu
	časť dokumentu, v ktorej je citácia na výstup umeleckej činnosti uvedená
odkaz na archív odvysielanej odbornej relácie o výstupe umeleckej činnosti vo verejnoprávnej televízii alebo vo verejnoprávnom rozhlase s dátumom vysielania a podobne
názov citačného indexu, názov databázy a identifikačné číslo, pod ktorým je výstup umeleckej činnosti indexovaný

Podklady k ohlasom na umeleckú činnosť sa archivujú v tlačenej forme.

