ZOZNAM ČLENOV RADY NA OCHRANU NEHMOTNÉHO
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2018
1. Mgr. Katarína Babčáková, PhD. – za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva,
scénického folklorizmu, zástupkyňa SR v medzinárodnej rade folklórnych festivalov
FIDAF
2. doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., prorektorka pre vedu a výskum, Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici – za oblasť urbánnej etnológie,
3. Mgr. Lucia Ditmarová – projektový manažér / odborný garant na odbore záujmovej
a umeleckej činnosti NOC - nominácia Národného osvetového centra,
4. prof. Viera Feglová, CSc., Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita
Komenského – za oblasť urbánnej etnológie, sociálnej antropológie a symbolickej
antropológie,
5. prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
– za oblasť nárečí,
6. Mgr. Viera Feriancová, riaditeľka Centra tradičnej ľudovej kultúry v Myjave
– za prax v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, miestnej a regionálnej kultúry
a folklorizmu,
7. PhDr. Dáša Ferklová, Slovenské národné múzeum v Martine – za oblasť etnografie
a múzejníctva,
8. prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., dekan Filozofickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre – za oblasť etnomuzikológie,
9. doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., generálny riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého
kolektívu – expert, ktorý zastupuje SR v UNESCO ohľadne problematiky nehmotného
kultúrneho dedičstva,
10. Mgr. Peter Janků, PhD., šéfdramaturg Rádia Devín, Klasika, Litera, Junior –
nominácia Rozhlasu a televízie Slovenska,
11. PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc., Ústav etnológie SAV – za oblasť slovesnej
folkloristiky,
kolektívnej
pamäte,
kolektívnej
identity,
modernizačných
a transformačných procesov,
12. Mgr. Dana Kľučárová, PhD., generálna riaditeľka Ústredia ľudovej umeleckej
výroby – nominácia Ústredia ľudovej umeleckej výroby – za oblasť tradičných
remesiel a ľudových výrob,
13. PhDr. Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Košického
samosprávneho kraja – nominácia Združenia samosprávnych krajov SK8
14. Ing. Arch. Anna Kršáková, predseda Spolku pre obnovu dediny – za oblasť miestnej
a regionálnej kultúry,
15. Mgr. art. Vladimír Kyseľ, Centrum tradičnej ľudovej kultúry
16. PhDr. Anna Labatová, ústredná riaditeľka, Združenie miest a obcí Slovenska –
nominácia Združenia miest a obcí Slovenska – za oblasť miestnej a regionálnej
kultúry,
17. Mgr. Daniel Luther, Ústav etnológie SAV – za oblasť urbánnej etnológie, vizuálnej
antropológie, folkloristiky, ľudového divadla, folklorizmu,
18. Mgr. Miroslava Palanová, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom
Mikuláši – za prax v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti,
19. Ing. Milan Rusko, PhD. Ústav informatiky SAV – za oblasť informačných
technológií a tradičnej ľudovej kultúry,
20. Mgr. Ľubica Volanská, PhD., Ústav etnológie SAV – za oblasť historickej
antropológie, (auto)biografického výskumu, rodiny, staroby, nehmotného kultúrneho
dedičstva, problematiku UNESCO,
21. PhDr. Hana Zelinová, Slovenské národné múzeum v Martine – nominácia Zväzu
múzeí na Slovensku – za oblasť múzejníctva a materiálnej kultúry.
Tajomník: Mgr. Ján Paprčka – odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry
znevýhodnených skupín obyvateľstva, sekcia kultúrneho dedičstva, MK SR

