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Iniciatí�va BB22

Svet  na� s  neusta� le  stavia  do  situa� cií�,  na  ktore�  musí�me  mať  predpripravene�
a metodicky  zvla�dnute�  odpovede.  Sme  svedkyn� ami,  svedkami  zvys�ovania  citlivosti
verejnosti  voc�i  realite.  Na  druhej  strane  vs�ak  narasta�  poc�et  ľudí�,  ktorí�  pred  jej
komplikovanosťou  zatva� raju�  oc�i  a utiekaju�  sa  k s�arlata�nom  a manipula� torom.  Ruka
v ruke  s ty�mto  trendom  narasta�  nervozita,  neistota  a  spoloc�enska�  skepsa.  Miera
frustra� cie  neusta� le  rastie  a my,  dospelí�  –  rodic�ia,  uc�iteľky,  uc�itelia,  ale  aj  politic�ky  a
politici – musí�me mať zrozumiteľne�  a jasne�  odpovede na ota�zky nas� ich detí�. A nas�e deti
potrebuju�  priestor,  schopnosti  a zruc�nosti,  aby  svoje  ota�zky  doka�zali  relevantne
vysloviť. 

 
Uc�iteľky,  uc�itelia,  umelkyne,  umelci,  vedkyne a vedci den�  c�o  den�  c�elia  vy�zvam

doby.  Situa� cie,  v ktory�ch  sa  nacha�dzaju� ,  ich  nu� tia  odpovede  nielen  hľadať,  ale  aj
formulovať argumenty, triediť pretlak informa�cií� a premien� ať ich na vedomosti.

Je najvys�s� í�  c�as spojiť sily a sku� senosti z prvej lí�nie a ponu� knuť ich ins�titu� cia�m,
ktore�  su�  opra�vnene�  nakladať  s verejny�mi  zdrojmi  a povinne�  ich  c�o  najleps�ie
zhodnocovať.  Na  prvom  mieste  su�  to  prí�slus�ne�  rezortne�  ministerstva�  (s�kolstva
a kultu� ry)  a kompetentne�  ins�titu� cie  v ich  po- sobnosti.  Bez  s�irokej  medzirezortnej
spolupra� ce  to  nepo- jde.  Bez legislatí�vnych iniciatí�v,  ktory�ch c�iastkovy�m,  no do- lez� ity�m
cieľom  je  plnohodnotne�  zaradenie  vzdela� vania  umení�m  a za� z� itkove�ho  uc�enia  do
kurikula� rnej reformy na vs�etky�ch stupn� och vzdela� vania takisto nie.

Je  najvys�s� í�  c�as  žiadať  vytvorenie  platformy  pre  kvalifikovanú,  vecnú
a konštruktívnu verejnú debatu o zapojení  umeleckého  obsahu do vzdelávania.
Aby taka� to odborna�  diskusia priniesla vy�sledky c�o najsko- r,  je do- lez� ite� ,  aby vznikla zo
spoloc�nej  iniciatí�vy  oboch  rezortny�ch  ministerstiev  a  pracovala  pod  za� s� titou
za�konodarny�ch a exekutí�vnych orga�nov a ins�titu� cií�. Tak ako sa to uz�  deje v oblasti vedy,
vy�skumu  a s�portu,  tak  ako  sa  to  uz�  deje  pri  zvys�ovaní�  financ�nej  a environmenta� lnej
gramotnosti. 

23.  ročník  medzinárodného  festivalu  súčasného  bábkového  divadla  Bábkarská
Bystrica  2022  otvoril  diskusiu  o využití  potenciálu  divadla  a umenia  vo  vzdelávaní  (v
učebných  osnovách)  na  základe  dobrých  príkladov  z európskych  krajín  a upozornil  na
nevyužitú kapacitu spolupráce kultúrnych a divadelných inštitúcií so školami. Zdôraznil
význam  umenia,  vzdelanosti  a kultúrnej  gramotnosti  pri  riešení  životných  situácií,
spoločenských kríz, vojen akéhokoľvek druhu – informačných, konvenčných, hybridných,
kultúrnych... 

Absenciu  take�hoto  vzdela� vania  uz�  cí�time  v slabej  miere  za�ujmu  o spolupra� cu
s divadlami, v me�dia� ch a v spoloc�nosti, kde divadlo vypadlo z centra pozornosti. 
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Umenie,  divadlo  a s�kola  su�  za�kladnou  su� c�asťou  euro� pskej  civiliza� cie
a demokracie. Kultu� rna gramotnosť rozhoduje o tom, c�omu da�vame prednosť. Ak su�  pre
na� s  rozhoduju� ce  eticke�  a esteticke�  hodnoty,  nova� torstvo,  tvorive�  myslenie  v kaz�dej
oblasti  z� ivota,  je  potrebne�  spojiť  vzdela� vanie  s umení�m,  umeleckou  vy�chovou
a profesiona� lnymi kultu� rnymi ins�titu� ciami.

 
Ta� to iniciatí�va sa otvorene stavia k nac�rtnuty�m proble�mom kultu� rnej politiky. Je

iniciatí�vou  vo  verejnom  za�ujme.  Kompetentnosť  a kvalifikovanosť  za� stupky�n�  a
za� stupcov,  ktore�  a ktorí�  ju  budu�  vo  verejnej  debate  reprezentovať,  na�m  da�va  pra�vo
vyjadrovať sa k zapojeniu kultu� rnych aktiví�t a umenia do procesu vzdela� vania.

Obraciame  sa  preto  k obom  rezortným  ministrom,  k ministerke  kultúry,
k ministrovi školstva, predsedovi vlády, k parlamentu aj k prezidentke s výzvou na
aplikovanie  schválených  medzinárodných  dokumentov,  akými  sú  Frankfurtská
deklarácia  z roku  2019  a Soulská  agenda  z roku  2010,  do  praxe  slovenského
vzdelávania na všetkých typoch škôl. Žiadame o vytvorenie spoločenskej platformy
medzi  rezortmi  kultúry  a školstva,  ktorá  by  zabezpečila  aplikáciu  princípov
Frankfurtskej deklarácie a Soulskej agendy do praxe slovenských škôl a kultúrnych
inštitúcií podľa príkladu iných európskych krajín. 

Medzinárodné  dokumenty  vypovedajúce  o zapojení  živého  umenia  do
vzdelávania nie sú napojené na stranícke a koaličné politiky, nemajú nič spoločné
s etnickými, náboženskými či rodovými stereotypmi. Táto téma je príliš dôležitá na
to, aby sme hľadali zámienky ako alibisticky povedať, že sme to skúsili, ale nebolo
dosť politickej vôle.

Najbliz�s� í�m cieľom Iniciatí�vy  BB22 je  mobilizovať odborní�c�ky a  odborní�kov vo
verenej  spra�ve,  obc�ianskom  sektore  a predovs�etky�m  vo  vrcholovy�ch  ins�titu� cia� ch
zastres�uju� cich kultu� ru, umenie a vzdela� vanie a prizvať ich k u� c�innej spolupra� ci.

Trvalým a hlavným cieľom iniciatívy umelkýň, umelcov, odborníčok a odborníkov
pôsobiacich  v subjektoch  zaoberajúcich  sa  tvorivými  činnosťami  je  edukácia,  ktorej
výsledkom sú kultivovaní, emancipovaní a intelektuálne kompetentní občania hlásiaci sa
k princípom humanizmu a demokracie.

Signata� rky a signata� ri iniciatí�vy:

Ba�bkove�  Divadlo na Ra�zcestí�, Banska�  Bystrica 

Akade�mia divadelny�ch tvorcov, Bratislava 

Ba�bkove�  divadlo Ž5 ilina
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Ba�bkove�  divadlo Kos�ice

Č5 inohra Slovenske�ho na� rodne�ho divadla, Bratislava

Divadlo Ja�na Pala� rika v Trnave

Dramacentrum, Edudra�ma, o.z.

Katedra ba�bkarskej tvorby Divadelnej fakulty VS5MU v Bratislave

Klub neza�visly�ch divadiel, Bratislava 

Nove�  divadlo, Nitra

Odivo

Post Bellum

Ždruz�enie tvorivej dramatiky Slovenska

Iniciatí�vu podporuju�  aj fí�nska FIDEA pod vedení�m Tintti Karppinen a Divadelny�  u� stav
v Bratislave ako s�ta� tna prí�spevkova�  organiza� cia Ministerstva kultu� ry SR. 

U< c�astní�c�ky  a  u� c�astní�ci  konferencie  Vzdela� vanie  divadlom  z radov  divadelní�c�ok  a
divadelní�kov, pedagogic�iek a pedago� gov:

Ragnhild  Tronstad  (No� rsko);  S5pela  S5 inigoj  (Slovinsko),  Jana  Nechva� talova� ,  Barbora
Pokorna� ,  Žoja Mikotova� ,  Katarí�na Vinar�ova�  (Č5esko);  Silvester Lavrí�k,  Lucia Faltinova� ,
Lenka  Dzadí�kova� ,  Ma� rio  Drgon� a,  Ivica  Franekova� ,  Dominika  Žaťkova� ,  Dagmar
Ins�titorisova� , Barbora Jurinova� , Veronika Kor�í�nkova�  Wilems, Petra Fridrichova� , Martin
Valach,  Ivana  Henkeľova� ,  Lucia  Demuth,  Denisa  S5ebenova� ,  Lucia  Kas�iarova� ,  Diana
Paulí�kova� ,  Boris  Kova� c�,  Veronika Burgerova� ,  Žuzana Mis�a� kova�  Moravc�í�kova� ,  Katarí�na
Krokos�ova� ,  Adriana  Čieslakova� ,  Ivan  Sogel,  Peter  Tabac�ek,  Barbora Krajc�  Žamis�kova� ,
Marcel  Pereca� r,  Anna  Badinova� ,  Žuzana  Čhrenkova�  Srncova� ,  Žuzana  Kohu� tova� ,  Ivica
Oza�balova� ,  Dus�ana  Farkas�ova� ,  Ma� ria  S5ajgalí�kova� ,  Erik  S5upc�í�k,  Marika  Kecske�sova� ,
Sandra Polovkova� (Slovensko). 

K iniciatí�ve sa pripa� jaju�  ďals� ie ins�titu� cie a osobnosti. Aktualiza� cia 31. 10. 2022.

Divadlo PIKI, Bratislavske�  ba�bkove�  divadlo, Divadlo Viola Pres�ov, Obc�ianske zdruz�enie Varianty, 
Bratislava, Marica S5 is�kova� , ŽUS5  J. Rosinske�ho Nitra, Žuzana Strna� tova� , Žuzana S5vecova� -Kova� c�o-
va� , UMB Banska�  Bystrica, Michal Paulovsky� , Dram art s�tu� dio / Biele divadlo, Mgr. Stanislava 
Koní�c�kova�  litera� rno-dramaticky�  odbor , Ža�kladna�  umelecka�  s�kola Eugena Suchon� a Pezinok.

                           

                          Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
 tel: +421 48 412 56 23, tel: +421 48 415 25 33, mobil: +421 907 807 999, email: bdnr@bdnr.sk, www.bdnr.sk 

mailto:bdnr@bdnr.sk

