
Strana: 1

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KKULT/
KULPOL/15

Názov predmetu: Kultúrna politika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia predmetu: 25 bodov aktívna účasť na prednáškach, 25 bodov vypracovanie
seminárnej práce a jej prezentácia.
Úspešné hodnotenie predmetu je podmienené aktívnou účasťou na výučbe (akceptované sú
maximálne 2 absencie). Súčasťou priebežného hodnotenia je seminárna práca na vymedzenú tému
s jej prezentáciou. Ak študent prekročí dve povolené absencie na konci semestra vypracuje extra
seminárnu prácu. Ak vymešká viac ako polovicu prednášok v priebehu semestra, nie je možné
predmet ukončiť. Záverečná známka sa vypočítava na základe počtu dosiahnutých bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne prehľad a teoretické vedomosti z oblasti kultúrne politiky, jej vývoja. Študent
získa prehľad o modeloch kultúrnej politiky v Európe. Cieľom predmetu je aj samostatná analýza
vybraných oblastí aktivít kultúrnej politiky v kontexte Slovenskej republiky a európskom priestore.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky – vymedzenie pojmov, charakteristika kultúrnej politiky a jej nástrojov
2. Medzinárodné organizácie
3. História vývoja kultúrnej politiky v Európe a vo svete
4. Základné kultúrnopolitické témy
5. Modely kultúrnej politiky
6. Slovenská kultúrna politika – stručný vývoj
7. Slovenská kultúrna politika – stratégie štátnej kultúrnej politiky, priority, súčasný stav
8. Slovenská kultúrna politika – vízie a ciele
9. Aktuálne otázky kultúrnej politiky EÚ
10. Jednotlivé aspekty kultúrnej politiky
11. Prezentácia Slovenska a slovenskej kultúry v zahraničí

Odporúčaná literatúra:
Aktuálne dokumenty k sledovanej problematike
KOLLÁR, Martin (ed.): Národná správa o kultúrnej politike Slovenskej republiky : Správa
skupiny európskych expertov. Bratislava : Ministerstvo kultúry SR, 2003. - 474 s. - ISBN
80-968317-1-2.
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LUKÁČ, Pavol: Dejiny a zahraničná politika v strednej Európe. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram,
2004. - 329 s. - (Domino). - ISBN 80-7149-594-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský.

Poznámky:
Predmet sa realizuje jedine v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

ABS N

0.0 0.0

Vyučujúci: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., Mgr. Veronika Kudlačáková, PhD.,

Dátum poslednej zmeny: 24.03.2014

Schválil: prof. PhDr. Peter Ženuch, DrSc.


