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ONLINE WEBINÁR
7. 12. 2021 od 10.00 do 12.00 h

ONLINE WEBINÁR
15. 12. 2021 od 10.00 do 12.00 h

Súčasná kultúra ponúka veľa priestoru na kreativitu, rozvoj nových smerov a trendov. 
Ich poznanie je cestou k realizácii nových kultúrnych aktivít.

Cieľová skupina: pracovníci v kultúre a záujemcovia o túto tému

LEKTORKA LEKTORKA

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová  

Pracuje ako vedúca oddelenia kultúry Bratislavského 
samosprávneho kraja. Zároveň je docentkou na Katedre divadelného 
manažmentu VŠMU. Má bohaté skúsenosti z realizácie projektov  
v oblasti kultúrnej politiky, divadla manažmentu kultúry.  
Podieľa sa na príprave a realizácii koncepcií a stratégií rozvoja 
kultúry, je členkou mnohých rád a komisií v oblasti kultúry  
a kreatívnych odvetví, prepája oblasť umenia a vzdelávania. 
Spolupracuje s  ENCATC Brusel, Belgicko (European Network of 
Cultural Management and Policy), s nadáciou – Centrum súčasného 
umenia Bratislava, Centrom pre filantropiu a ďalšími organizáciami.

Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.  

Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre. 
Výskumne a pedagogicky sa venuje problematike kultúrnej identity,  
kultúrnej dynamiky, interkultúrnym a transkultúrnym procesom,  
revitalizácii tradícií a kultúrnej pedagogike. Je autorkou monografie  
Od multikultúrnosti a  internacionalizácie k revitalizácii tradícií,  
vysokoškolskej učebnice Vybrané kapitoly z regionálnej kultúry, 
spoluautorkou a autorkou viacerých vedeckých štúdií a odborných  
článkov publikovaných doma a v zahraničí.

PROGRAM WEBINÁRA

CIEĽ WEBINÁRA

∞  Kultúrna pedagogika, jej oblasti, funkcie a uplatnenie  
    v praxi  
∞  Možnosti formovania osobnosti a identity subjektu
    prostredníctvom kultúrno-pedagogických programov
∞  Príklady dobrej praxe

Cieľom webinára je identifikovať potenciál kultúry 
v regióne, poukázať na možnosti jej rozvoja

Forma webinára: online  |  Limitovaný počet účastníkov: 30 osôb 
Registrácia elektronicky: www.nocka.sk/registracia je potrebné vyplniť za každú osobu zvlášť v termíne 

do 5. 12. 2021 a 13. 12. 2021 alebo do naplnenia kapacity. Registrovaným účastníkom bude zaslaný 
online ZOOM link deň vopred pred realizáciou webinára.

PROGRAM WEBINÁRA
∞  Kultúra v regióne, potenciál
∞  Aktéri kultúry
∞  Strategické úlohy a nové projekty
∞  Výzvy a možnosti rozvoja

CIEĽ WEBINÁRA
Cieľom webinára je oboznámiť  účastníkov s kultúrnou  
pedagogikou, jej významom a väzbou na formovanie 
kultúrnej identity cieľovej skupiny 


