
PREŠOVSKÝ 
KRAJ

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY

POlEtiV bym nA KRAJ SVitA
Šarišské múzeum Bardejov
2. 9. 2018 od 15.00 do 16.00 hod.
Areál skanzenu, Bardejovské Kúpele

Divadelné predstavenie svidnícko-prešovskej 
ochotníckej skupiny: položartovná a polosmutná hra 
o živote Rusínov v minulosti. Vstupné: 2€, zľavnené- 
1,50€, 1€

JeJ veličenstvo cisárovná. 
Mária terézia a JeJ doba
MSKS Snina, Krajské múzeum v Prešove
2.9 – 14. 9. 2018
Sninský kaštieľ, Ul. Kpt. Nálepku, Snina

Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších 
a najdlhšie vládnucich panovníčok v našich dejinách. 
Vstupné: zadarmo

Ku KoreňoM, tradíciáM, 
hodnotáM…
Vihorlatské múzeum Humenné
3.–28. 9. 2018
špecializovaná učebňa - priestory Vihorlatského 
múzea v Humennom

Vyučovanie pre deti a mládež, kde je základom 
sprístupnenie zbierkových predmetov a objasňova-
nie informácií spojených s múzejnými predmetmi 
v kontexte s historickými súvislosťami. Vstupné: 1,00 
- 1,50 eura/žiak (kultúrne poukazy)

MoJa doMovina
Tripolitana - Krajské múzeum v Prešove
3. 9. 2018 od 18.00 do 21.00 hod.
Krajské múzeum v Prešove - Rákociho palác, Hlav-
ná 86, Prešov

Vernisáž k výstave Moja domovina (Z výtvarného 
cyklu Okolo Slovenska). Autor výtvarných diel: Mar-
tin Šafárik. Vstupné: zadarmo

Pocta alexandrovi 
lJubimOVOVi
Vihorlatské múzeum Humenné
9. 18. 00 (Medzilaborce), 7. 9. 2018 (Humenné)
Dom kultúry Medzilaborce, Mestské kultúrne stre-
disko v Humennom

Slávnostná akadémia na počesť 120. výročia naro-
denia významného pedagóga a osvetového dejateľa 
Alexandra Ljubimova. Vstupné: zadarmo

Po stoPách svätého egídia
Mestská informačná kancelária Poprad
6. 9., 8. 9., 13. 9., 15. 9. 2018 vždy od 18.00 do 
19.30 hod.
Zraz je v Mestskej informačnej kancelárií Poprad

Tematická prehliadka sa bude venovať zaujíma-
vej histórií vzácneho Kostola sv. Egídia. Vstupné: 
zadarmo

rusínsKy festival
Vihorlatské múzeum Humenné
7. 9. (16.00 hod.), 8. 9. 2018 (13.00 hod.)
Vihorlatské múzeum Humenné

V poradí 5. ročník regionálnej prehliadky rusínske-
ho folklóru so sprievodným programom. Vstupné: 
zadarmo

hrad čičva Kedysi a dnes
Pro futuro hradu Čičva
8. 9. 2018 od 14.00 hod.
Hrad Čičva, Sedliská

Akcia bude zameraná na prierez históriou hradu 
Čičva. Vstupné: dobrovoľné

fotograficKé horizonty
Vihorlatské múzeum Humenné
8.–9. 9. 2018
Humenné, Východoslovenský kraj

Projekt Fotografické horizonty vytvára priestor pre 
spoločné vzdelávanie, tvorbu a prezentáciu fotogra-
fických diel mladých i zrelých umelcov – fotografov. 
Projekt pozostáva z prednášok, workshopov, exkur-
zie, plenéru a výstavy. Vstupné: neuvedené

literárne večery v huMennoM 
- čitateľsKý Maratón a besedu 
S JúliOu ORESKOu
Literárne večery v Humennom
8. 9. 2018 od 09.00 do 21.00 hod.
Creative YOGA studio, Námestie slobody 64, 
Humenné

12-hodinový čitateľský maratón zavŕšime o 18.00 
hod. besedou s Humenčankou, Júliou Oreskou, 
úspešnou účastníčkou viacerých literárnych súťaží, 
ktorej poviedka sa ocitla v pätici najlepších v súťaži 
Poviedka 2017. Vstupné: dobrovoľné

KoMentovaná PrehliadKa 
hradu KaMenica
Združenie Kamenná veža
8. 9. 2018 od 15.00 do 17.00 hod.
Hrad Kamenica
Na komentovanej prehliadke sa dozviete ako kompli-
kovane hrad fungoval, ako pôvodne vyzeral. Okrem 
toho si budeme môcť upiecť chlieb v hradnej peci. 
Vstupné: zadarmo

deň soli
Slovenské technické múzeum, Oblastná organizá-
cia cestovného ruchu región Šariš a Múzeum Źup 
Krakowskich Wieliczka Poľsko
8. 9. 2018
STM Solivar Prešov
Prvý ročník podujatia, na ktorom bude predstave-
ná formou dobového návšteva cisára Františka II. 
Habsburského na Soľnej Bani, ktorého úlohou bolo 
zahájiť prevádzku varenia soli v budove Varne Fran-
tišek. Vstupné: 1,– €

deň ľudových tradícií a Pirohy 
2018
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry
9. 9. 2018 od 13.00 do 18.00 hod.
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry - Národopisná 
expozícia v prírode (skanzen), Svidník
Pestrý folklórno-etnografický program bude spes-
trený medzinárodnou súťažou vo varení pirohov, 
prezentáciou remeselnej výroby a ponukou včelích 
produktov. Vstupné: 1,50 €, deti do 12 rokov zdarma

Medzi troMa hranicaMi
Európska zberateľská spoločnosť
9. 9. 2018
Snina
Na podujatí bude spropagovaná zaniknutá lesnícka 
chata na vrchu Patria, veľmi starý hrob manželky 
správcu lesov zo Stakčína a miesto, kde bol zastre-
lený horár Ullmann. Ide o turistický pochod k daným 
miestam spojený s výkladom. Vstupné: zadarmo

13. ročníK ŠariŠsKých 
hradných hier
Kultúrno-informačné centrum Veľký Šariš
9. 9. 2018 od 13.00 do 18.00 hod.
Šarišský hrad, Veľký Šariš
Súčasťou programu je dobová hudba, dobové tance, 
šermiari, sokoliari, dobová kuchyňa, originálne do-
bové atrakcie - drevený kolotoč, lukostreľba, razenie 
mincí, stredoveký salón krásy spojený s fotografova-
ním, ľudoví remeselníci, workshopy - výroba replík 
dobových šperkov, stredoveká mučiareň a pod. 
Vstupné: 3 eurá dospelí; 2 eurá seniori, ZŤP, mládež 
od 15 rokov do 18 rokov; 1 euro deti od 6 do 15 
rokov; do 6 rokov vstup zdarma

My a dedičstvo baťoveJ ŠKoly
Mesto Svit a SOŠ polytechnická vo Svite
13. 9. 2018 od 14.00 do 16.00 hod., sprievodné 
akcie 10.–13. 9. 2018
Dom kultúry Svit, Námestie J.A. Baťu 1
Podujatie venované industriálnemu dedičstvu 
významnej rodiny Baťa vo Svite – prednášky, work-
shopy, slávnostná akadémia s programom. Vstupné: 
zadarmo

PetroleJové laMPy – 
funKčnosť a Krása (výstava)
Tripolitana – Kaštieľ Stropkov
14. 9. 2018 od 16.00 do 19.00 hod.
Kaštieľ Stropkov, Zámocká 519/3, Stropkov
Vernisáž medzinárodnej výstavy, ktorá predstaví 
takmer stovku exponátov z Podkarpatského múzea 
z Krosna (PL). Vstupné: zadarmo

KláŠtorné dni
Múzeum Červený Kláštor
15. – 16. 9. 2018
Múzeum Červený Kláštor, NKP Kláštor kartuziánov
Podujatie pripomína návštevníkom život a duchovné 
hodnoty mníchov, ale aj svetskú zábavu a kultúru 
tohto rozmanitého národa. Okrem rôznorodého 
kultúrneho programu prezentuje aj tradičné jedlá. 
Vstupné: zadarmo

nočné obJavovanie 
grécKoKatolíKov
Mesto Prešov, 15. – 16. 9. 2018 od 20.00 – 22.30 
hod.
Všetky významné medzníky prešovských grécko-
katolíkov si pripomenieme vo večernom prítmí a pri 
nezvyčajnom osvetlení. Vstupné: neuvedené

zdieľané dedičstvo KaŠtieľa 
v batizovciach
CSS Batizovce
17. – 21. 9. (09.00-17.00 hod.), 22.–23. 9. (09.00-
15.00 hod.)
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 
Družstevná 25/3, Batizovce
Podujatie zahŕňa viacero aktivít: výstavu, tvorivé 
dielne, či hru petang. Vstupné: dobrovoľné

deň tradičných reMesiel 
v sKanzene
Vihorlatské múzeum Humenné
19. 9. od 09.00 – 12.00 hod.
Expozícia ľudovej architektúry a bývania (skanzen) 
Vihorlatského múzea v Humennom
Cieľom podujatia je zoznámiť školskú mládež 
s tradičnými remeslami regiónu ako významnej sú-
časti kultúrneho dedičstva. Vstupné: 1,00 eura/žiak 
(kultúrne poukazy)

sPoMienKy a tradície
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove 
nad Topľou
22. 9. 2018 od 17.00 hod.
MsDK vo Vranove nad Topľou
V spomienkovom programe sa hostia podelia o svo-
je životné a pracovné zážitky, úspechy a názory 
v súvislosti s osvetovou prácou. Vstupné: zadarmo

divadelné Predstavenie 
KaMenný chodníčeK
Das Kus Teatro, Kamenica
23. 9. 2018 od 14.00 do 15.00 hod.
Kamenica, kultúrny dom
Ochotnícke divadlo Das Kus Teatro zahrá veselohru 
od Ferka Urbánka Kamenný chodníček s ľudovými 
pesničkami a so sprievodom akordeónu. Vstupné: 
dobrovoľné

v znaMení draKa
Karpatské drevené cerkvi
23. 9. 2018 o 14.00 hod.
Gréckokatolícky chrám sv. Juraja v Jalovej
Komentovaná prehliadka o histórii a architektúre 
chrámu a ikonografii 17. storočia. Vstupné: dobro-
voľné

deň MúzeJníKov
Vihorlatské múzeum Humenné
24.–28. 9. 2018 od 08.00 do 12.00 hod.
Učebňa a expozičné priestory Vihorlatského múzea
Interaktívne podujatie zamerané na prezentáciu 
práce múzejných pracovníkov prezentované školskej 
mládeži spojeného s prehliadkou umelecko-histo-
rickej expozície múzea. Vstupné: 1,00 eura/žiak 
(kultúrne poukazy)

deJiny KnižneJ a duchovneJ 
KultúRy SlOVEnSKA
Štátna vedecká knižnica v Prešove
26. 9. 2018, od 12.00 do 18.00 hod.
Hlavná 99, Prešov
Vedecká konferencia pri príležitosti 200. výročia 
zriadenia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove 
(1818). Vstupné: zadarmo

Po stoPách Kultúrneho 
dedičstva v Meste svidníK
Centrum voľného času Svidník
27. 9. 2018 od 09.00 do 12. 00 hod.
Centrum voľného času Svidník
Mestské kolo vedomostnej súťaže žiakov základ-
ných škôl Po stopách kultúrneho dedičstva v meste 
Svidník, ktorá sa uskutoční v termíne 8.–28. 9. a vy-
vrcholí vyhlásením výsledkov 27. 9. 2018. Vstupné: 
zadarmo

fotosalón fiaP
Vihorlatské múzeum Humenné
27.–30. 9. 2018
Galerijné priestory Vihorlatského múzea v Humen-
nom
Výstup medzinárodného fotografického projektu 
vo forme prezentačnej výstavy svetových fotografov 
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Vstupné: 0,50 
- 1,00 €

václav PanKovčín v huMennoM 
ožíva
Vihorlatská knižnica v Humennom
28. 9. 2018 od 10.00 do 11.00 hod.
Vihorlatská knižnica v Humennom
V spolupráci so študentmi humenského štátneho 
gymnázia vznikne krátka divadelná scénka, s ktorou 
sa v knižnici predstavia rovesníkom. Pankovčín 
symbolicky spojí divadlo a literatúru, pretože nebude 
chýbať ani predstavenie autora, úryvky z jeho diela 
a kvíz s peknou cenu pre víťazný tím. Vstupné: 
zadarmo

svet dávnoveKu
Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ a Archeopark 
Hanušovce n. T.
29. 9. 2018 od 14.00 do 18.00 hod.
Kaštieľ a Archeopark Hanušovce n. T., Zámocká 
160/5, Hanušovce n. Topľou
Otvorenie dobudovaného Archeoparku Živá archeo-
lógia. Vstupné: neuvedené


