EVIDENCIA UMELECKEJ ČINNOSTI NA FAD STU -

FORMULÁR KURÁTORSTVO

Pre účely včasnej a správnej evidencie Vašich výstupov do databázy CREUČ treba odovzdať vyplnený formulár a podklady v
elektronickej forme k zrealizovaným výstupom priebežne počas celého roka.
Pravidlá evidencie pre KURÁTORSTVO: https://www.fad.stuba.sk/buxus/docs/kniznica/EPC_a_EUC/metodika_creuc_2022_ku.pdf
ROK VYKAZOVANIA

AUTOR / SPOLUAUTOR výstupu
(priezvisko, meno, titul)
(Pozn.: pri prvej evidencii uveďte rok vášho narodenia)

% PODIEL

ÚSTAV

autorov

(príp. iný zamestnávateľ u spoluautorov)

(spolu 100%)

KURÁTORSTVO – predmetom evidencie je kurátorský výkon na umeleckých dielach zverejnený na podujatí alebo v inštitúcií.
Pre DUC Kurátorstvo sú akceptované nasledujúce typy diela:
Samostatná krátkodobá výstava (1-59 dní)
Samostatná dlhodobá výstava (60-179 dní)
Samostatná stála výstava od 180 dní
Skupinová krátkodobá výstava (1-59 dní)
Skupinová dlhodobá výstava (60-179 dní)
Skupinová stála výstava od 180 dní
ZVEREJNENIE DIELA - za zverejnenie sa považuje uverejnenie výstupu na podujatí alebo v inštitúcii

1. NÁZOV PODUJATIA:

MIESTO KONANIA:
DÁTUM KONANIA:
ORGANIZÁTOR:
2. INŠTITÚCIA:

Veľký rozsah (1)

Stredný rozsah (2)

Malý rozsah (3)

samostatná výstava – 300 m2 a viac

samostatná výstava – 100 m2 a viac
(menej ako 300 m2)

samostatná výstava - menej ako 100 m2

skupinová výstava – 500 m2 a viac

skupinová výstava – 150m2 a viac (menej
ako 500 m2)

skupinová výstava - menej ako 150 m2

DÁTUM ZVEREJNENIA VÝSTAVY:
POČET VYSTAVENÝCH DIEL:
Odkaz na internetový zdroj - uviesť

najdôležitejší

Ďalšie doplňujúce údaje - ohlasy v publikáciách
indexovaných v databázach, v tlači

KÓD KATEGÓRIE - vyhl. 397/2020 Z. z. *

PODPIS A DÁTUM

odovzdania podkladov

* Kategorizácia výstupov umeleckej činnosti podľa vyhlášky 397/2020 Z. z. na webstránke knižnice :

https://www.fad.stuba.sk/kniznica/evidencia-uc-podla-vyhlasky-c.397-2020.html?page_id=3969

EVIDENCIA UMELECKEJ ČINNOSTI NA FAD STU -

FORMULÁR KURÁTORSTVO

Dokumentácia v elektronickej forme:













screenshot webovej stránky so zverejnením výstupu umeleckej činnosti,
fotodokumentácia výstavy,
plagát výstavy,
katalóg z výstavy,
skladačka z výstavy,
monografia k výstave,
kurátorská koncepcia,
tlačová správy,
zoznam vystavených diel,
dokumentácia k oceneniam alebo nomináciám na ocenenia,
dokumentácia ohlasov,
záväzné písomné vyjadrenie oficiálneho zástupcu zverejňujúcej inštitúcie alebo organizátora podujatia k autorstvu a
pod.

