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Vecné vyhodnotenie projektu 

Číslo zmluvy: 18-311-03242 

Program/podprogram: 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo (D) 

Názov projektu: OTVORENÉ ARCHÍVY Divadelnej Nitry (výskum → reflexia → výskum) 

Obchodné meno/meno a priezvisko: Asociácia Divadelná Nitra 

Sídlo/miesto podnikania/bydlisko: Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra, Slovenská republika 

IČO/dátum narodenia: 34074571 

Štatutárny orgán: Darina Kárová, výkonná riaditeľka 

Vyhodnotenie podľa oblastí 

Zhrnutie výstupov projektu 

Asociácia Divadelná Nitra od r. 1992 (27 rokov) zhromažďuje dokumenty a materiály z rovnomenného medzinárodného festivalu, čím a vznikol neformálny, no 
veľmi cenný archív. Vzácny je najmä preto, lebo mnohé zahraničné scénické diela boli na Slovensku uvedené výhradne na festivale Divadelná Nitra, takže archív 
asociácie je v slovenskom prostredí exkluzívnym zdrojom informácií o nich. 

Projekt OTVORENÉ ARCHÍVY Divadelnej Nitry (výskum → reflexia → výskum) sa začal v apríli 2018 výskumnou etapou. Spočívala v sumarizácii, inventarizácii a 
systematizácii predmetov archívu. Nasledovala príprava konceptu digitalizácie archívu a konceptu webovej stránky potrebnej na zverejnenie dát, teda na ich 
sprístupnenie verejnosti. Nevyhnutnou súčasťou bolo personálne zabezpečenie projektu a finančný a realizačný plán. Uvedené výskumné a prípravné práce 
napokon viedli k samotnej realizácii projektu tak, aby zodpovedala výstupom uvedeným v záväzných výstupoch projektu, ktoré sa splnili nasledovne: 

Výsledkom výskumu predmetných archívnych dát je SÚBOR MATERIÁLOV o hlavnom programe Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra z celého obdobia 
existencie festivalu, teda z rokov 1992 až 2018. Konkrétny obsah: 
> súpis 398 inscenácií,  
> súpis 458 autorov hier 
> súpis 438 režisérov 
> súpis 371 fotografií inscenácií a 258 fotografií režisérov 
> súpis 192 textov hier v rôznych jazykových mutáciách – vždy slovenčina a angličtina, prípadne pôvodný jazyk  
> súpis 70 videonahrávok inscenácií za posledných 5 rokov, to znamená za roky 2013 až 2018  
> Celkovo ide o spracovanie dát z inscenácií divadelných kultúr z 34 krajín Jednotlivé dokumenty a 
materiály boli uložené v úložisku dát.  

So zámerom poskytnúť spracované dáta verejnosti na použitie v duchu stanoveného projektu bolo zásadným cieľom naprojektovanie a vytvorenie samostatnej 
webovej stránky Otvorené archívy. Z hľadiska dostupnosti informácií a jednoduchej orientácii v nich bola dôležitou etapou realizácie projektu príprava štruktúry 
stránky tak, aby bola prehľadná, zrozumiteľná, aby poskytovala možné maximum informácií a aby zároveň spĺňala klasické súčasné štandardy vo webových 
technológiách. K tomu slúžilo vytvorenie databázy, ktorá vzájomne prepája jednotlivé druhy materiálov a umožňuje ľahkú orientáciu a vyhľadávanie informácií.  
Webová stránka ako najvýraznejší výstup projektu Otvorených archívov vznikla podľa plánu a koncepcie a obsahuje všetky materiály, ktoré boli spracované pre 
zverejnenie. 
Časť archívu je sprístupnená on-line (súpisy inscenácií, texty z festivalových katalógov o inscenáciách, texty o režiséroch, zoznamy tvorivých tímov k jednotlivým 
inscenáciám, fotografie z inscenácií). Druhá časť je určená na štúdium na mieste, teda v sídle asociácie (videonahrávky a texty inscenácií), a to z dôvodu 
dodržiavania autorského zákona.  
Spustenie webovej stránky bolo avizované prostredníctvom komunikačných prostriedkov asociácie, a pretože samotný vznik projektu vychádzal z požiadaviek 
odbornej obce, začali sa výstupy projektu okamžite používať v praxi. 

Realizáciou činností uvedených v projekte sa splnili nasledovné ciele projektu: 
> Uchovať archívne materiály, údaje, databázy a dokumenty nazhromaždené za 27 rokov činnosti Asociácie Divadelná Nitra, predovšetkým z rovnomenného 
medzinárodného festivalu; 
> Poskytnúť odbornej verejnosti a študentom príslušných odborov možnosť zoznámiť sa s unikátnymi materiálmi, významnými pre výskum a štúdium európskeho 
i slovenského divadla, ako aj pre rozvoj odbornej reflexie; 
> Umožniť prístup k materiálom na študijné účely a sprostredkovať informácie ako podklady na použitie v praxi pre výskum a ďalšie aktivity, ako aj na neformálne 
vzdelávanie v oblasti divadla; 

Prílohy: 
Zoznam inscenácií, autorov, režisérov, súborov a krajín (1992 - 2018) 
Zoznam textov hier do toku 2018 
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Zoznam videonahrávok inscenácií (2013 - 2018) Propagačný 
leták logo projektu 

Autori/Účinkujúci/Realizátori projektu/Vystavujúci 

Organizátor projektu:  
Asociácia Divadelná Nitra 
Spolupracujúce inštitúcie:  
Divadlo Andreja Bagara, Univerzita Konštantína Filozofa, Vysoká škola múzických umení Autori a realizátori projektu: 
Darina Kárová – garant  
Lujza Bakošová – výskum a supervízia 
Ivana Pirschelová – administrácia  
Slavomír Rezník - zabezpečenie IT a techniky pedagógovia a študenti 
VŠMU – odborné konzultácie študenti UKF – dobrovoľná spolupráca 

Miesto a čas realizácie projektu/vydanie publikácie 

Nitra  
1. 4. 2018 - 30. 6. 2018  �súhrn predmetov archívu, inventarizácia a systematizácia, výskum. Koncept digitalizácie archívu a stránky na zverejnenie dát. Finančné 
a personálne zabezpečenie projektu.  
1. 8. 2018  � 30. 9. 2018 - Zabezpečenie techniky, príprava softvéru pre prepojenie databáz inscenácií, fotografií, textov, videozáznamov a ďalších info o 
inscenáciách. Plán budovania webstránky so sprístupňovanými materiálmi. Príprava vizuálu stránky.  
1. 10. 2018  �15. 12. 2018 Výskum. Dohľadanie, doplnenie a kompletizovanie chýbajúcich údajov. Vkladanie dát do databáz.  
Testovanie systému prepojenia databáz. Uloženie materiálov na úložiská.  
1. 1. 2019  �28. 2. 2019 Vytvorenie stránky s databázou dát a systému vyhľadávania. Vytvorenie pravidiel prístupu k dátam podľa skupín používateľov. Skúšobná 
prevádzka a vyhľadávanie chýb systému, overovanie prevádzky systému. Postupne plná prevádzka fyzicky aj online. Ukončenie, zhodnotenie a vyúčtovanie 
projektu. 

Cieľová skupina 

Projekt bol zacielený na cieľové skupiny so zvláštnym zreteľom na ľudí z divadelnej oblasti, ale aj z ďalších spoločenskovedných oblastí, na záujemcov ktorí 
hľadajú informácie predovšetkým z profesijného záujmu: 
> ODBORNÁ VEREJNOSŤ, ktorá pôsobí v oblasti výskumu európskeho a slovenského divadla (kritici, umenovedci, kulturológovia, historici, pedagógovia stredných 
a vysokých škôl);  
> ODBORNÉ INŠTITÚCIE na Slovensku a v zahraničí (divadelné ústavy, múzeá, akadémie, zahraničné kultúrne inštitúty);  
> ŠTUDENTI stredných a vysokých umeleckých, umenovedných a spoločenskovedných škôl na Slovensku a v zahraničí;  
> NOVINÁRI kultúrnych rubrík a VEREJNOSŤ so záujmom o umenie 

Propagácia a informovanosť o projekte 

Propagácia projektu prebiehala samostatne aj prostredníctvom PR nástrojov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018, ale aj samostatne. Zasiahla najmä 
umenovedné a spoločenskovedné vysoké školy na Slovensku a podobne zamerané stredné školy v regióne.  
> Projekt bol prezentovaný vlastným logom, ktoré tvorilo súčasť každého propagačného materiálu a vlastného webu Otvorených archívov; 
> Projekt propagoval a o jeho obsahu informoval samostatný propagačný leták distribuovaný na festivale Nová dráma 2019; 
> Projekt bolo predstavovaný osobne študentom stredných a vysokých škôl nitrianskeho regiónu; 
> O projekte, ktorý môže byť realizovaný vďaka podpore Fondu na podporu umenia, vyšla informácia v dvoch newslettroch, v druhom aj s videonávodom na 
používanie a orientáciu na stránke Otvorených archívov; 
> Informácia o sprístupnení bohatých archívov Asociácie Divadelná Nitra bola zverejnená aj na facebookovom účte Divadelnej Nitry, spolu s návodom na 
používanie stránky Otvorených archívov; 
> Promovanie existencie webovej stránky Otvorené archívy sa uskutočnilo aj prostredníctvom noviniek na webovom portáli Asociácie Divadelná Nitra 
www.nitrafest.sk, súčasťou informácie bol videonávod na používanie a orientáciu na stránke  
Otvorených archívov; 
> Informácia o spustení stránky Otvorených archívov, ako aj celkovo o rovnomennom projekte bola aj obsahom samostatnej tlačovej správy, opäť s odkazom na 
videonávod na používanie a orientáciu na stránke Otvorených archívov. 

Prílohy: 
NWSL 2018 Májové_novinky ADN 
NWSL 2019 ADN Divadelná_Nitra_po_rokoch_sprístupný_svoje_bohaté_archívy_verejnosti_Online 
Otvorené archívy FB ADN prezentácia - printscreen4 
Otvorené archívy web - printscreen1 
Otvorené archívy web - printscreen2 
Otvorené archívy web nitrafest.sk prezentácia - printscreen3 
TS01_Divadelná Nitra_po_rokoch_sprístupní_svoje_bohaté_archívy_verejnosti február 2019 
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Odborná a mediálna odozva 

Odozva na projekt Otvorené archívy bola zaznamenaná jednak v oblasti médií a jednak v odbornej a laickej verejnosti. 
V oblasti médií informácia o sprístupnení archivovaných materiálov na webe Otvorené archívy vyšla prostredníctvom TASR na portáli teraz.sk a samostatne na 
webe MY Nitrianske noviny 
Odbornú odozvu reprezentujú reakcie pedagógov VŠMU, ktorí majú záujem využiť materiály z webu Otvorené archívy vo svojich učebných plánoch: prof. PhDr. 
Soňa Šimková, CSc. pri koncipovaní a vedení seminárov zahraničného divadla na Katedre divadelných štúdií VŠMU, doc. Nadežda Lindovská, PhD. vo vedení 
seminára venovaného tvorbe Ivana Vyrypajeva:  

Ivan Vyrypajev – dramatik, divadelník, filmár. 
Záujem o portál Otvorených archívov prejavili prostredníctvom e-mailov študenti zo Slovenska a z Českej republiky a laická verejnosť na Slovensku. 

Prílohy: www.teraz.sk_ Asociácia Divadelná Nitra sprístupnila svoje archívy verejnosti 1.3.2019 
Monitoring OA2 - MY Nitrianske noviny 11.3.2019 
Vyjadrenie pedagóga VŠMU o zaradení výstupov výskumu do učebných plánov, Prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. 
Vyjadrenie pedagóga VŠMU o zaradení výstupov výskumu do učebných plánov, Doc. Nadežda Lindovská, PhD. 

Iný komentár 

Vzhľadom na výlučnú povahu projektu OTVORENÉ ARCHÍVY Divadelnej Nitry (výskum → reflexia → výskum), to znamená jeho vzdelávací potenciál pre 
špecializované cieľové skupiny, sa fundraising na pokrytie nákladov na jeho realizáciu sústredil výlučne na verejné zdroje a to predovšetkým na Fond na podporu 
umenia, pričom povinné spolufinancovanie pokryl príspevok Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Pridelená dotácia na rok 2018 bola znížená o polovicu a podľa pridelenej výšky dotácie bol aktualizovaný aj rozpočet a výstupy. Tie boli splnené v plnom rozsahu 
- realizovala sa etapa zodpovedajúca objemu príjmov, a síce spracovanie a zverejnenie všetkých údajov o hlavnom programe Medzinárodného festivalu Divadelná 
Nitra 1992  � 2018 a digitalizácia videozáznamov od 2018 do roku 2013. Overovanie webovej stránky v praxi, vylaďovanie jej funkčnosti pokračuje ako súčasť 
tejto prvej etapy projektu.  
Časti pôvodného projektu, ktoré zatiaľ z finančných dôvodov nebolo možné realizovať, budú predmetom ďalšej etapy prác: Túto druhú etapu budeme 
samostatne fundraisovať, a v nej sa sprístupní anglická verzia portálu, digitalizujú sa videozáznamy od roku 2013 po rok 1992, uskutoční sa výskum a spracovanie 
údajov o iných častiach festivalu  �ako je výber z podujatí sprievodného, vzdelávacieho a pracovného programu, a tiež iných projektov Asociácie Divadelná Nitra 
(Ako na divadlo, darujem ti tulipán, Aj toto je umenie...). Súčasťou druhej etapy bude aj rozvoj systematickej spolupráce s doteraz spolupracujúcimi školami, 
zapojenie ďalších škôl do projektu, vytvorenie fyzického bodu na štúdium na mieste a komunikácia s inštitúciami, ktoré disponujú podobnými zdrojmi informácií 
(Divadelný ústav Bratislava, Institut umění  �Divadelní ústav Praha a podobne). 

Čestne vyhlasujem, že poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom uvedeným v zmluve.  

Nitra 30.05.2019 
Darina Kárová, výkonná riaditeľka  

Miesto podpisu Dátum podpisu 
Titul, meno a priezvisko prijímateľa 

Podpis 
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