Zápisnica z 1. stretnutia tematickej participatívnej komunity KULTÚRA
Prvé stretnutie participatívnej komunity KULTÚRA prebehlo v utorok 14. februára o 17.00
v komunitných priestoroch Archy (Hlavná 17), kde sa budú odohrávať všetky stretnutia komunít
akými sú Kultúra, Verejný priestor a zeleň, Seniori a sociálne témy, Doprava a šport, na ktoré ste
srdečne vítaní a môžete sa prísť pozrieť prípadne sa ešte stále môžete zapojiť (prísť na druhé
a tretie kolo stretnutí).
Počas prvého stretnutia komunity Kultúra sa diskutovalo o nasledovných zámeroch a návrhoch:



Jazyková kaviareň (jazyková škola) – verejný priestor, kde by sa v rôzne tematické dni
mohla široká verejnosť stretnúť s cudzincami a v rôznych jazykoch s nimi diskutovať
(španielske, čínske, ázijské večery a prípadne slovenčina pre zahraničných)



Výučba slovenského jazyka – ďalším podobným návrhom z radov občanov bola aj
výučba slovenského jazyka, ktorá by bola práve pre cudzincov žijúcich v našom meste
a okolí, ktorí by mali možnosť naučiť sa náš slovenský jazyk. Uvažovalo a diskutovalo sa
aj o prepojení zahraničných cudzojazyčných večerov v kombinácii s týmto zámerom.



Literárny projekt (o.z. Trnavský literárny klub) – so zaujímavým zámerom prišlo aj
občianske združenie Trnavský literárny klub, kde by išlo o vytvorenie štyroch literárnych
dielní s lektormi (odborníkmi) z danej oblasti. Išlo by o tematické zameranie týchto 4 dielní
pre širokú verejnosť (dospelých alebo deti), kde by občania a obyvatelia Trnavy dostali
možnosť rozvíjať sa v tejto oblasti a niečo sa naučiť.



Cvičenie jogy, maľovania alebo iné aktivity (o.z. Nový svet) – Občianske združenie
Nový svet prišlo zatiaľ len s nápadom, ktorý by do Trnavy priniesol voľnočasové cvičenie
alebo oddychové a kreatívne maľovanie pre ženy a deti s ťažšou životnou situáciou, ktoré
by im mohli lepšie pomôcť pri prekonávaní stresu a problémov.



Grafity škola – niekoľkodenné kreslenie s deťmi, napr. aj v rámci sídliskového festivalu
„spájame sily“ – Koburgovo, kde by sa maľovali verejné priestory, ktoré chátrajú a nie sú
upravené spolu s zapojením detí a detskej fantázie.



Street art a grafity – pokračovanie minuloročného participatívneho projektu v zatiaľ
presne nedefinovaných verejných priestoroch na konkrétnu tému.



Univerzitný festival – organizovanie festivalu troch trnavských univerzít na verejnom
priestranstve, napr. formou piknikov s kultúrnymi predstaveniami a diskusiou trnavských
študentov spolu so širokou verejnosťou Trnavy.



Deti píšu deťom – knižné pokračovanie (o.z. Godot) - knižné vydanie príbehov Deti
píšu Deťom, ktoré by bolo pokračovaním minuloročného projektu participatívneho
rozpočtu.



Diery v železnej opone (od 1948 – 1998)- výstava spojená s prezentáciou približovania
doby 50 rokov dozadu pre dnešnú generáciu mladých ľudí.

