Koncepcia rozvoja kultúry prinášajúca nosnú ideu „tradície
inšpirujú inovácie“ akcentuje využitie jedinečného kultúrneho
bohatstva regiónu pre jeho rozhýbanie, napredovanie a rozvoj.

Spiš

Programy
Nosný program „Regionálna kultúrna identita“ sa systematicky zameriava na posilňovanie pozitívneho vzťahu
obyvateľa k územiu prostredníctvom segmentu kultúrnych
služieb a tvorby jedinečného imidžu kraja. Vytvorenie kvalitnej
ponuky odrážajúcej unikátnosti regiónu sa bude cielene rozvíjať
prostredníctvom programu „Kultúrny cestovný ruch“ prioritne
zameraného na návštevníka, avšak celkovo ako segment
predstavuje aj výnimočnú príležitosť v rozvoji regionálnej
ekonomiky. Novým impulzom pre zhodnotenie ekonomických
prínosov kultúry je vytváranie podmienok pre kreatívny
priemysel, v rámci ktorého sa tvorivosť a talent jednotlivcov
zhodnocujú so zámerom ich ekonomickej sebestačnosti zároveň
s inováciou kultúrnej ponuky na trhu.

Procesy
Kultúrna infraštruktúra v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
v podobe múzeí, galérií, divadiel, osvetových stredísk,
kultúrnych centier a knižníc predstavuje základnú sieť aktérov a
nositeľov týchto programov v regióne. Cieľom je usmerňovať
ich fungovanie smerom k moderným a efektívne fungujúcim
inštitúciám, čo sa bude realizovať v procese optimalizácie ich
správy, rozvoja a prevádzky a rovnako tak v realizovaní
investičných aktivít tam, kde je obnova kultúrneho dedičstva a
pamiatkového fondu nevyhnutná a žiaduca. Intenzívnejšie sa
bude dbať na partnerstvá s ostatnými aktérmi v kultúre,
predovšetkým s nezávislými kultúrnymi operátormi.

Princípy
Akékoľvek opatrenie či aktivita realizované v rámci programov
alebo procesov bude v súlade s princípom efektívnosti, kvality,
dostupnosti, transparentnosti a participatívnosti.

www.vucke.sk
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Zemplín

Kultúrne organizácie
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja
Spišská Nová Ves

Košice

• Galéria umelcov Spiša
• Múzeum Spiša
• Spišská knižnica
• Spišské divadlo
• Spišské osvetové stredisko

• Východoslovenská galéria
• Východoslovenské múzeum
• Verejná knižnica Jána Bocatia
• Bábkové divadlo, Divadlo
Romathan, Divadlo Thália Színház

Michalovce

Rožňava

• Hvezdáreň
• Banícke múzeum
• Zemplínske múzeum
• Gemerská knižnica
• Zemplínska knižnica
Pavla Dobšinského
Gorazda Zvonického
• Gemerské osvetové stredisko
• Zemplínske osvetové stredisko
Trebišov
• Múzeum a Kultúrne
centrum južného Zemplína
• Zemplínska knižnica

Kráľovský Chlmec
• Kultúrne centrum Medzibodrožia
a Použia
Moldava nad Bodvou
• Kultúrne centrum Údolia
Bodvy a Rudohoria

Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom
samosprávnom kraji 2020-2025 (2030)

Bidovce
• Kultúrne centrum Abova

MASTER PLAN

Koncepcia rozvoja kultúry
v Košickom samosprávnom
kraji 2020-2025 (2030)
• prináša kolektívnu víziu a definuje prioritné smery
rozvoja kultúry v kraji
• vyzdvihuje funkcie kultúry vo vzťahu k zvyšovaniu
kvality života, posilňovania hodnôt, budovania kultúrnej
identity obyvateľstva a imidžu regiónu
• definuje možnosti riešenia niektorých socio-eko
nomických problémov regiónu s aktívnym prispením
segmentu kultúry
• posilňuje kultúru ako nástroj ekonomickej
prosperity kraja
• akcentuje podporu tvorivosti, kreativity,
partnerstiev a spolupráce v kultúrnej oblasti

Kultúra ako nástroj riešenia
výziev v rozvoji regiónu
Výzva
• skvalitniť život všetkým generáciám a prispieť
k zastaveniu odlivu mladých ľudí z regiónu
• vytvárať podmienky pre vznik pracovných príležitostí
v kreatívnych odvetviach, kultúrnom cestovnom ruchu a
generovať aj ekonomické prínosy

Program

Program

Regionálna kultúrna identita

Kultúrny cestovný ruch

Emócia

Hodnota

Zámer: posilniť pozitívny vzťah a lojalitu obyvateľa
k regiónu cez inovovanú ponuku kultúrnych služieb
založenú na regionálnych špecifikách
• identifikovať a rozvíjať unikátne regionálne hmotné
a nehmotné kultúrne dedičstvo
• vytvárať podmienky na podporu talentov a rozvíjať ľudský
potenciál v kultúre
• iniciovať moderné vzdelávacie i popularizačné aktivity o
kultúre a umení so zameraním na mladú generáciu
• zavádzať inovácie do kultúrnych služieb, dbať na kvalitnú
ponuku kultúrnych služieb, osobitne kultúrnych podujatí
• modernými formami zlepšiť informovanosť o kultúrnej
ponuke v regióne
• uchovávať a rozvíjať tradičnú ľudovú kultúru
(folklór a remeslá) i tvorbu súčasného umenia v kraji
• umožniť intenzívnejšiu participáciu obyvateľov
• posilňovať partnerstvo a spoluprácu, aktivity nezávislých
kultúrnych operátorov
• podporovať miestnu, národnostnú i menšinovú kultúru,
rozpracovať subregionálne špecifiká podľa prirodzených
územných celkov
• využívať kultúru ako nástroj pre sociálny dialóg,
integrované a dlhodobo udržateľné riešenia

Procesy

Investície do obnovy
kultúrneho dedičstva
a kultúrnej infraštruktúry
• realizovať prioritné investičné projekty pre ochranu
a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v regióne
a ochranu pamiatkového fondu

Vízia
„Košický samosprávny kraj - región s jedinečnou kultúrnou
identitou a imidžom dynamicky sa rozvíjajúceho sa územia,
kde kultúrna rozmanitosť, moderná ponuka kvalitných služieb
a chránené kultúrne a prírodné dedičstvo vyvolávajú
spolupatričnosť, hrdosť a aktivitu obyvateľov, záujem
a spokojnosť návštevníkov.“

Optimálna správa, rozvoj
a prevádzka kultúrnych
organizácií
• zavádzať opatrenia týkajúce sa efektívnosti
a racionalizácie hospodársko-ekonomickej činnosti
so zreteľom na verejný záujem
• realizovať sektorové zámery pre jednotlivé typy organizácií

Zážitky
Zámer: zviditeľniť Košický kraj prostredníctvom
kultúrneho cestovného ruchu
• vytvárať komplexné produktové balíky kultúrneho
cestovného ruchu pre domácich i zahraničných
návštevníkov s aktívnym zapojením ponuky
kultúrnych organizácií
• rozvíjať medzisektorové partnerstvá pre inováciu a
skvalitňovanie služieb v kultúrnom cestovnom ruchu,
rozvíjať intenzívnu spoluprácu so všetkými aktérmi
• zlepšiť podmienky pre rozvoj kultúrneho cestovného
ruchu ako dôležitého segmentu regionálnej ekonomiky

Program

Kreatívny priemysel
Prosperita
Zámer: generovať ekonomické benefity kultúry
a prispievať k tvorbe nových pracovných príležitostí
•
•
•
•

vytvárať podmienky pre rozvoj kreatívneho priemyslu
zavádzať inovácie, „smart riešenia“ v kultúre vrátane digitalizácie
podporovať perspektívne kreatívne odvetvia v regióne
umožniť obyvateľom sebarealizáciu a uplatnenie na trhu práce

Obyvateľ Košického kraja
• vie, na čo má byť hrdý (pozná regionálne špecifiká a unikátnosť regiónu)
• má široké možnosti zapojiť sa do kultúrneho diania
(je pre neho vytvorená atraktívna ponuka služieb,
možnosti na rozvoj vlastnej kreativity a potenciálu)
• a chce (je motivovaný) byť súčasťou rozvoja regiónu (aktívne
sa zapája do kultúrneho a celospoločenského diania, a hľadá
možnosti sebauplatnenia aj v umení a kultúre)

Návštevník Košického kraja
• prežije intenzívny zážitok cez zapojenie sa do kultúrneho diania
• rád sa vráti a šíri pozitívnu informáciu o regióne

