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kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Východoslovenská galéria v spolupráci s Metodicko–pedagogickým centrom 

Vás pozývajú na sériu vzdelávacích prednášok s názvom: „Súčasné trendy 

v galerijnej pedagogike,“ ktoré sa uskutočnia 19. 10. 2018 v priestoroch Výcho-

doslovenskej galérie. 

Galérie a múzeá v súčasnosti plnia funkciu mediátorov medzi umením a ve-

rejnosťou, ktorá očakáva od tvorcov vzdelávacích a sprievodných programov 

čoraz kvalitnejšie a inovatívnejšie prístupy a rôznorodé ponuky. Práve preto si 

metodický deň kladie za cieľ oboznámenie sa so súčasnými trendami vo vzde-

lávaní a prehĺbenie všeobecného rozhľadu nielen v galerijnej pedagogike, ale aj 

v dramaturgickom nastavení programu vzdelávacích aktivít.

Program je prioritne určený galerijným a muzeálnym pedagogičkám a peda-

gógom v pôsobnosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja.  Mož nosť  

zapojiť  sa ponú kame aj pedagó gom, vyuč ujú cim na zá kladný ch č i stredný ch 

umelecký ch š kolá ch z vý chodoslovenské ho regió nu. Veríme, že prepojenie 

školskej formy vzdelávania s galerijnou formou vzdelávania, môže napomôcť 

ku cibreniu vizuálnej gramotnosti, lepšiemu chápaniu umenia a tým pádom aj 

spoločnosti, ktorú umenie od nepamäti reflektuje.

Vstup na metodický deň je voľný.

Poprosíme Vás však o včasné prihlásenie sa a to z dôvodu maximálnej kapacity 

priestoru pre 30 osôb. Na metodický deň je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 

31. 8. 2018 na e–mailovej adrese: filipiakova@vsg.sk. 



Adresa:
Východoslovenská galéria
Hlavná 27
Košice
040 01

Telefón:
+421 917 472 307

Bankové spojenie:
IBAN: 
SK74 8180 0000 0070 0024 8286

IČO: 
31 297 820 
DIČ: 
2021451113

E-mail:
dandarova@vsg.sk
filipiakova@vsg.sk 
Web:
www.vsg.sk

Prednášajúci:

Szilárd Fecsó: učiteľ kontinuálneho vzdelávania pre výtvarnú výchovu Meto-
dicko-pedagogického centra v Košiciach. 

Barbora Tribulová: vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky Slovenskej národ-
nej galérie v Bratislave.

Daniela Čarná: galerijná pedagogička a kurátorka súčasného výtvarného ume-
nia v Kunsthalle Bratislava.

Monika Švec Sybolová: kurátorka pre edukačnú činnosť, Lektorské oddelenie 
Národní galerie v Praze.

Lucia Gašparovičová: umelkyňa, lektorka a galerijná pedagogička, ktorá pôso-
bí v kultúrnom centre – Nová synagóga Žilina. 
Koordinátorky Metodického dňa za VSG a zároveň prednášajúce: Viera Ballasch 
Dandárová a Petra Filipiaková. 

Tešíme sa na Vás. 

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD.
riaditeľka Východoslovenskej galérie

Program tejto galérie 
z verejných zdrojov 
podporil Fond na 
podporu umenia.


