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19th Century Music
19th Century Music pokrýva všetky aspekty západnej umeleckej hudby medzi polovicou
18. storočia a polovicou 20. storočia. Obsahuje úvahy o skladateľoch a kompozíciách,
štýloch, predstaveniach, historických súvislostiach, kultúrnych formáciách, kritických
metódach, hudobných inštitúciách, nápadoch a témach, ktoré nie sú uvedené v tomto
zozname.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 262,80 €

http://ncm.ucpress.edu/content/41/3

Music Analysis (Wiley)
Music Analysis (Wiley) je medzinárodné fórum na prezentáciu nového písania
zameraného na hudobné diela a repertoáre. Prostredníctvom článkov tohto druhu a
svojho živého kritického fóra sa tiež snaží prehĺbiť diskusie o vzťahu technického
pohľadu na hudbu s hudobnou teóriou, kritikou, históriou a kognitívnymi vedami. Jeho
živý tón a zameranie sa na konkrétne diela sú zaujímavé pre bežného čitateľa, ako aj
pre špecialistu. Založený v roku 1982, publikuje hlavne orientačné články uznávanými
učencami ako Kofi Agawu, Craig Ayrey, Richard Cohn, Nicholas Cook, Hermann
Danuser a Marianne Kielian-Gilbert. V časopise sa nachádzajú aj preklady dôležitých
článkov. Hudobná analýza je uverejnená v spolupráci so Spoločnosťou pre analýzu
hudby (SMA - Society for Music Analysis).
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 890 €
Tento časopis je otvorený:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/musa.12108

BMI: Music World
Časopis Music World BMI, prvýkrát spustený v roku 1962, je teraz k dispozícii online s
hlbokými profilmi umelcov a spisovateľov BMI a diskusiami o problémoch, ktoré
ovplyvňujú hudobných tvorcov i milovníkov hudby.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: Open access

https://www.bmi.com/news#filter=.musicworld

Music Week
Music Week has been the leading trade media brand for the UK music industry for over
50 years, and is essential reading for anyone who needs to understand the business of
music, from vinyl to streaming, from the Dublin Castle all the way to Wembley Stadium.
As well as covering industry news as and when it happens, our editorial team creates
exclusive content that delves deeper into key industry issues. We have unrivalled
access to the most powerful music business executives, both in the UK and abroad, and
our unique relationships with a variety of trade bodies and chart providers, including the
UK's Official Charts Company, means we are able to analyse the data and trends that
lie behind the modern music industry.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 301 €
http://www.musicweek.com/subscribe

Perspectives of New Music
Ponúkame inštitúciám a jednotlivcom tri možnosti pre predplatné: len tlač (ako je); len
digitálne; a tlač plus digitálny. Digitálne predplatné sú dodávané spoločnosťou JSTOR
v rámci svojho Aktuálneho štipendijného programu. Všetky predplatné sú k dispozícii na
našej stránke na odber. Odberatelia tlače dostanú akékoľvek disky CD; zvuk bude
dostupný online pre digitálnych predplatiteľov. Digitálny odberatelia budú mať plný
prístup nielen k aktuálnym problémom, ale aj k celému nášmu výtlačku od roku 1962 po
súčasnosť.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 166,50 €

http://perspectivesofnewmusic.org/

Journal of New Music Research
Časopis New Music Research sa usiluje o podporu systematického, vedeckého a
technologického výskumu, ale vždy sa zameriava na to, čo nám tieto metódy môžu
povedať o hudbe. Časopis má schopnosť prijímať doplňujúce údaje a priťahovať rôzne
typy podaní, ako sú replikačné štúdie a systematické recenzie. Publikovanie v časopise
Journal of New Music Research je vysoko selektívne. Každý uverejnený článok je
preskúmaný dvomi odborníkmi a kontrolovaný redaktorom pre vedeckú prísnosť, ako aj
pre hudobný význam. Redakčná rada sa skladá z vedúcich hudobných vedcov v
oblastiach od počítačovej vedy až po psychológiu a hudobnú teóriu.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 1 092 €
http://explore.tandfonline.com/content/ah/nnmr-general-cfp
https://www.tandfonline.com/toc/nnmr20/current

Journal of Music Theory
Journal of Music Theory je najstarším časopisom hudobnej teórie publikovanej v
Spojených štátoch a bol základným kameňom v oblasti hudobnej teórie ako výskumnej
oblasti v Severnej Amerike od 60. rokov 20. storočia. Časopis upravuje konzorcium
hudobno-teóriovej fakulty na Yale, kde je umiestnený na Katedre hudby. Journal of
Music Theory podporuje konceptuálne a technické inovácie v abstraktnom,
systematickom hudobnom myslení a kultivuje historickú štúdiu hudobných konceptov a
kompozičných techník. Časopis publikuje výskum s dôležitými a širokými aplikáciami v
analýze hudby a histórie hudobnej teórie, ako aj teoretickú alebo metateoretickú prácu,
ktorá sa zaoberá a stimuluje prebiehajúci diskurz v tejto oblasti. Zatiaľ čo zostáva verný
svojmu pôvodnému štrukturálnemu výhľadu, časopis sa zaoberá aj vplyvom filozofie,
matematiky, informatiky, kognitívnych vied a antropológie na hudobnú teóriu.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 126 €
https://www.dukeupress.edu/journal-of-music-theory

Future Music
Future Music prináša techniku a technológie za hity. Obsahuje inšpiráciu pre dnešných
moderných výrobcov a obsahuje recenzie najnovšieho nového zariadenia, základných
návodov a exkluzívnych funkcií The Studio, kde vám ukážeme, ako špičkoví umelci
vytvárajú svoje skladby. Sledujte najlepších producentov, ktorí rozoberajú svoje
inscenácie so skladbou The Track. Najnovšie správy, recenzie a funkcie v aplikácii
Modular Monthly. Počas uplynutia 1 roka predplatného časopisu Future Music
dostanete 13 čísiel.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 44,80 €
https://www.myfavouritemagazines.co.uk/music/future-music-magazine
subscription/?gclid=EAIaIQobChMIjbKn9rvx2wIVDV8ZCh31Iw1FEAAYASAAEgKXVv
D_BwE

American Music
Časopis venovaný všetkým aspektom americkej hudby a hudby v Amerike. American
Music je nezávislý, recenzovaný časopis publikovaný štvrťročne na University of Illinois
Press. Jeho články, recenzie a špeciálne témy sú venované americkej hudbe v
najširšom zmysle, vrátane hudobných praktík Severnej, Južnej a Strednej Ameriky, ako
aj amerických hudobných vystúpení kdekoľvek na svete.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 141,30 €

https://www.press.uillinois.edu/journals/am.html

British Journal of Music Education
BJME je plne recenzovaný medzinárodný časopis, ktorý poskytuje jasné,
povzbudzujúce a čitateľné správy o súčasnom výskume v oblasti hudobnej výchovy po
celom svete a sekciu obsahujúcu rozsiahle recenzie kníh, ktoré ďalej diskutuje. Časopis
sa usiluje o posilnenie vzťahov medzi výskumom a praxou, čím zvyšuje odborný rozvoj
a zlepšuje prax v oblasti hudobného vzdelávania.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 305,60 €

https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-music-education

Contemporary Music Review
Contemporary Music Review poskytuje fórum pre hudobníkov a muzikológov, aby
diskutovali o aktuálnych hudobných prúdoch v širokom rozsahu. Hlavným záujmom
časopisu je kritické štúdium hudby dnes vo všetkých jej aspektoch - jej techniky výkonu
a zloženia, textov a kontextov, estetiky, technológií a vzťahov s inými disciplínami a
prúdmi myslenia. Časopis môže slúžiť aj ako prostriedok na komunikáciu
dokumentárnych materiálov, rozhovorov a iných predmetov, ktoré sú zaujímavé pre
vedcov súčasnej hudby. Všetky články podliehajú prísnemu vzájomnému preskúmaniu
pred publikovaním. Návrhy na tematické otázky sú vítané.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 1 124 €
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07494467.2018.1453347

Plainsong & Mediaeval Music
Tento časopis pokrýva celú oblasť chorálu a hudby. Zahŕňa východné a západné spevy,
svetský text, hudobnú teóriu, paleografiu, výkonnú prax, ako aj stredovekú polyfóniu,
posvätnú i sekulárnu. Chronologický rozsah sa rozprestiera od neskorého staroveku po
rannú renesanciu až dodnes v prípade spevu. Okrem článkov obsahujúcich pôvodný
výskum časopis vydáva recenzie kníh, zoznam dôležitých súčasných publikácií,
každoročnú bibliografiu výskumu chorálov a každoročnú diskografiu nahrávok spevu.
Vychádza dvakrát ročne.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 204,10 €

https://www.cambridge.org/core/journals/plainsong-and- medieval-music

Journal of Music Therapy
Fórum pre autoritatívne články súčasného výskumu a teórie hudobnej terapie, Journal
of Music Therapy, sa snaží rozvíjať výskum, teóriu a prax v hudobnej terapii
prostredníctvom šírenia vedeckej práce. Časopis publikuje všetky druhy výskumu
vrátane kvantitatívnych, kvalitatívnych, historických, filozofických, teoretických a
hudobných, týkajúcich sa psychológie hudby, techník aplikovanej hudobnej terapie,
vnímania hudby a účinkov hudby na ľudské správanie. Journal of Music Therapy je
oficiálna publikácia American Music Therapy Association.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 253 €

https://academic.oup.com/jmt

Psychology of Music
Psychology of Music publikuje peer-reviewed články smerujúce k zvýšeniu vedeckého
poznania akéhokoľvek psychologického aspektu hudby. Zvláštny dôraz sa kladie na
štúdie, ktoré sa zaoberajú rozhraním medzi hudobnou psychológiou a hudobnou
výchovou. Cieľom časopisu je zvýšiť vedecké poznanie všetkých psychologických
aspektov hudobnej a hudobnej výchovy. Zahŕňa to štúdie o počúvaní, vykonávaní,
tvorbe, zapamätaní, analýze, opise, učení a výučbe, ako aj o aplikované sociálne,
vývojové, postojové a terapeutické štúdie.
Includs Research Studie in Music Education
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 711,50 €
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/psychology-music#aims-and-scope

Research Studies in Music Education
Tento medzinárodne recenzovaný časopis propaguje šírenie a diskusiu o
vysokokvalitnom výskume hudby a hudobného vzdelávania. Časopis podporuje výskum
a vývoj celého radu výskumných metodík a ich aplikácie na rôzne témy teórie a praxe
hudobnej výchovy. Časopis pokrýva širokú škálu tém vo všetkých oblastiach hudobnej
výchovy a samostatný oddiel "Perspektívy vo výskume hudobnej výchovy" poskytuje
fórum pre výskumníkov, aby diskutovali o témach osobitného záujmu a kľúčových
otázkach v profesii.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: V rámci časopisu Psychology of Music
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/research-studies-in-musiceducation/journal201863#aims-and-scope

General Music Today
Recenzovaný on-line časopis ponúka články, ktoré popisujú úspešné postupy, zdieľajú
výukové stratégie a materiály, navrhujú nové nápady alebo analyzujú otázky, ktoré sa
týkajú všeobecných hudobných pedagógov vyučujúcich na úrovni od raného detstva až
po strednú školu. Každá z tém, ktorými sa časopis zaoberá obsahuje aj multikultúrne
zdroje a recenzie médií.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 88,50 €

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/general-music-today#description

Theatre, Dance and Performance Training
Our online, interactive presence is designed to encourage a growing community of
artists, academics, practitioners and researchers to share practice and debate issues
that are currently alive within the disciplines of theatre, dance and performance training.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 278 €

https://www.tandfonline.com

Research in Dance Education
Research in Dance Education - Innovations in Arts Practice aims to inform, stimulate
and promote the development of research in dance education and is relevant to both
learners and teachers. The desire to improve the quality and provision of dance
education through lively and critical debate, and the dissemination of research findings
is uppermost. The journal sets out to include contributors from a wide and diverse
community of researchers. This extends to all aspects of dance in education, providing
opportunities for both experienced and less experienced researchers.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 509 €

http://explore.tandfonline.com/cfp/ed/crid-dance-and-

work

Journal of Dance Education
JODE emphasizes practical and theoretical aspects of dance education by scholars and
practitioners using a wide range of research frameworks and methods. JODE issues
include feature research-based articles (5,000-8,000 words), in practice articles (1,5003,500 words) focusing on applied theory and teaching approaches, and student readings
articles (1,000-3,500 words) geared towards specific student populations in order for
teachers to share with their students.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 408 €

http://www.ndeo.org/content.aspx?page_id=22&club_id=893257&module_id=53093

The Journal of Popular Music Studies
The Journal of Popular Music Studies je recenzovaná, štvrťročná publikácia pobočky
Medzinárodnej asociácie pre populárnu hudbu v USA (IASPM-US). Časopis zahŕňa
prácu o populárnej hudbe vo svojich historických, kultúrnych, estetických,
ekonomických a politických záznamoch. Týka sa to aj otázok ako križovatky populárnej
hudby s inými umelcami, vzťahy so starými a novými médiami a stav populárnej
hudobnej štúdie ako oblasti výučby, výskumu a kritického písania. Denník populárnych
hudobných štúdií sa uverejňuje štyrikrát ročne na základe postupného spustenia. Nové
odbery začínajú ďalším vydaním. Časopis sa uverejňuje iba v elektronickom formáte.
Jednotlivé výtlačky sú k dispozícii na zakúpenie prostredníctvom aplikácie Print on
Demand.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 424,80 €
http://jpms.ucpress.edu/

Popular Music
Popular Music je medzinárodný multidisciplinárny časopis, ktorý sa zaoberá všetkými
aspektmi témy - od formovania identity spoločenských skupín cez populárnu hudbu až
po fungovanie globálneho hudobného priemyslu, ako sa jednotlivé hudobné skladby
spoja. Časopis zahŕňa všetky druhy populárnej hudby, či už rap alebo rai (alžírsky
hudobný štýl), jazz alebo rock, z akejkoľvek historickej éry a akejkoľvek geografickej
polohy. Populárna hudba nesie články učencov z rôznych disciplín a teoretických
perspektív. Každé číslo obsahuje významné, autoritatívne a vplyvné články, kratšie
aktuálne diela a recenzie širokej škály kníh.
Dodávateľ: SUWECO
Cena: 400 €
https://www.cambridge.org/core/journals/popular-music/latest-issue

Cambridge Journals - Cambridge Opera Journal
Containing lively and provocative essays, Cambridge Opera Journal has a wellestablished reputation for publishing first-rate scholarship on opera in all its
manifestations. The Journal not only contains material on all aspects of the European
canon, it has now widened its scope to publish high-quality essays on American opera
and musical theatre, on non-Western music theatres, on contemporary works. Carefully
researched and often illustrated with music examples and pictures, articles adopt a wide
spectrum of critical approaches. As well as major articles, each issue generally includes
reviews of recent publications of importance in the field.
Dodávateľ: Albertina Icome
Cena: 187 €, s DPH 224,40 €
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-opera-journal

