Tisková zpráva, 15. 9. 2017

KONFERENCE HUDEBNÍCH KNIHOVEN PO 14 LETECH VE ZLÍNĚ
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pořádá dvoudenní (19. – 20. 9. 2017) Výroční
zasedání České národní skupiny IAML a celostátní hudební seminář Hudba východní Moravy
v průběhu staletí. Akce se po 14 letech vrací do Zlína.
„Seminář nabídne účastníkům sérii odborných přednášek, které představí průřez historií
hudebního života ve zlínském regionu v minulosti i současnosti. Tematicky bude seminář
rozdělen do dvou okruhů. První z nich bude zaměřen na vážnou hudbu. Druhý okruh bude
věnován lidové hudbě a folklorním hudebním tradicím na Zlínsku, tedy v oblasti, která leží na
rozhraní tří etnografických regionů,“ popsala seminář ředitelka knihovny Zdeňka Friedlová.
Mezi přednášejícími budou mimo jiné Mgr. Marek Obdržálek a Mgr. Petr Číhal. Součástí
semináře bude rovněž blok České národní skupiny IAML, v rámci kterého dostanou účastníci
prostor k výměně poznatků z knihovnické praxe.
IAML (Mezinárodní sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek) je
mezinárodní nevládní organizací pod patronací UNESCO a bylo založeno 1951. Zabývá se
činností hudebních knihoven a dalších institucí uchovávajících hudební dokumenty všeho
druhu, jejich vzájemnou spoluprací a koordinací jejich činnosti. Soustřeďuje se zejména
na problematiku hudebních dokumentů, jejich uchování, zpracování a dostupnost. Stará se
o podporu odborné výchovy a vzdělávání (školení) v této oblasti a pořádá každoroční setkání
hudebních knihovníků z celého světa formou mezinárodních výročních konferencí
a kongresů. Ve struktuře činnosti IAML jsou na předním místě pracovní skupiny nebo komise
zaměřené na různé typy knihoven (zejm. veřejné, vědecké), různé druhy hudebních
dokumentů a různé druhy odborné činnosti (např. bibliografie, katalogizace).
Účastníci semináře budou moci ve dvou dnech nahlédnout také do zázemí Filharmonie
Bohuslava Martinů ve Zlíně v Kongresovém centru, do běžně veřejnosti nepřístupných částí
Ústřední knihovny, navštíví Hudební archív a zámeckou historickou knihovnu v Kroměříži
a nevynechají ani Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně společně s Baťovým
mrakodrapem.
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