ako vidia
mladí ľudia
pamiatky?

1. 10. – 2. 10. 2016
FESTiVAl uMENiA NA BAŠTE

poklady
SlovENSka
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Podujatie je
organizované
Radou Európy a Európskou komisiou a upriamuje pozornosť najširšej verejnosti
na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50
účastníckych štátoch. cieľom je
zvýšiť povedomie obyvateľov
o dedičstve svojej krajiny a prehĺbiť záujem o jeho ochranu. Počas dní sa sprístupňujú mnohé
objekty, ktoré sú zvyčajne uzavreté, v mnohých bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách
a galériách sa usporadúvajú špeciálne podujatia. Slovensko sa
k podujatiu pripojilo v roku
1993. Koordinátorom dní je od
roku 2010 Združenie historických
miest a obcí SR. Široká verejnosť
dostáva príležitosť spoznať vzácne pamiatky, ktoré budú na určitý
čas výnimočne sprístupnené. Dni
potrvajú do konca septembra.
www.dekd.sk

Počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva ožili
mnohé pamiatky, tešili sa veľkému záujmu
milovníkov histórie. Do konca septembra môžete
ešte vidieť viaceré, ktoré bývajú uzavreté, iné sú
však sprístupnené po celý rok a ponúkajú
množstvo poznatkov aj estetických zážitkov.
Vydajte sa na cestu k nim – určite je čo obdivovať.
To svoje v nich našli aj mladí ľudia, ktorí ich zvečnili
na fotografiách.

Fotozážitky S pamiatkami
Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky pripravilo
v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva piaty ročník
celoslovenskej súťaže Fotozážitky s pamiatkami. Jej cieľom je
pritiahnuť pozornosť mladých ľudí na krásu, hodnoty a význam
nášho kultúrneho dedičstva. Ponúkame vám najlepšie fotograﬁe –
možno vás inšpirujú a v budúcom roku sa na súťaži zúčastníte aj vy.
Autori najlepších fotograﬁí boli ocenení 8.
septembra 2016 na slávnostnom otvorení
DEKD na Zvolenskom zámku.

víťazi

23. 9. – 25. 9. 2016
SKAlicKé DNi

grafiu Nový Starý most,
Petra Bašnáková za foto
tva J. Vydru, Bratislava
níc
var
výt
Škola úžitkového

Samuel Mažáry
za fotografiu
Tiché miesto,
ZUŠ J. Cikkera,
Banská Bystrica

grafiu Kaplnka
Lukáš Peter Tóth za foto
la úžitkového
Ško
,
rtku
Štv
om
šsk
v Spi
Bratislava
ru,
Vyd
J.
tva
výtvarníc

Dávid Danis za fotografiu
Regionálne
Komárňanská pevnosť,
árne
osvetové stredisko v Kom

V historicky významnej obci Štiavnických vrchov v Štiavnických Baniach vstala z popola ako Fénix nádherná dominanta obce – renesančná bašta. Pred takmer
350 rokmi postavená kamenná kruhová bašta bola
súčasťou fortifikačného
opevnenia, ktoré malo chrániť dobývané zlato a striebro uhorských panovníkov
pred nájazdmi Turkov. Vážne poškodená a chátrajúca
národná kultúrna pamiatka
bola opravená vďaka Grantom EHP a Nórska. Bašta v novom šate bude pre verejnosť prvýkrát sprístupnená 1. a 2. októbra v rámci festivalu umenia. Súčasťou festivalu bude koncert vážnej hudby, prehliadka krátkych animovaných filmov, tvorivé
www.nasabasta.sk
dielne a ukážky tradičných remesiel.

Skalica
Skalica patrí medzi naše najstaršie mestá. Bohaté a dobre zachované stopy dejín sú v historickom centre lemovanom viacerými historickými sakrálnymi i svetskými stavbami. V rámci multižánrového festivalu Skalické dni
bude sprístupnených 12 historických pamiatok. Napríklad románska Rotunda sv. Juraja.
Predpokladá sa, že bola postavená v 12. storočí, ale niektorí historici sa prikláňajú k 11. aj 10. storočiu. Gotickou prestavbou prešla po roku 1372, z tohto obdobia sa v interiéri zachovali frag-

Dni európskeho kultúrneho
dedičstva podporili Ministerstvo
kultúry SR a Nadácia SPP

štiavNické baNE

hrušov
menty nástenných malieb zobrazujúce motív z legendy o sv. Jurajovi. Fresky boli v rokoch 1995
až 1996 reštaurované. Medzi najzaujímavejšie stavby patrí aj secesná budova tzv. Slovenského
domu, postavená v r. 1905 podľa
projektu architekta Dušana Jurkoviča. Budova Domu kultúry
sa zachovala v pôvodnom stave
iba s menšími úpravami, dodnes
sa tu sústreďuje kultúrny život
mesta. V časti prvého poschodia
sa nachádza Záhorské múzeum
a galéria J. Koreszku. Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva budú bezplatne
sprístupnené.
www.skalica.sk

24. 9. 2016, PREhliADKA ZRúcANiNy
STREDoVEKého hRADu

Občianske združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva LEUSTACH realizuje konzervačné práce už 12 rokov počas dobrovoľníckych pobytov.
Dlhodobo pracuje s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí sa aktívne zapájajú do záchranných prác. Tu získavajú odborné zručnosti v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
a posilňuje sa ich vzťah k nemu v regióne. Na aktivitách
sa zúčastnilo už okolo 600 detí a mladých ľudí aj zahraničných študentov. Týmto projektom chcú jednotlivé
obnovené časti hradu sprístupňovať a propagovať širokej verejnosti. Návštevnosť hradu z roka na rok stúpa.

20. 9. – 30. 9. 2016

Nitra

Starobylá Nitra ponúka prehliadky, výstavy, výstup na vrch Zobor, Deň otvorených dverí ponúka Krajský pamiatkový
úrad v Nitre. Vyberáme z ďalších podujatí:
20. 9. – komentovaná prehliadka Horného
mesta s výstupom na hradnú vežu.
22. 9. – areál najstaršieho kláštora na Slovensku – Zoborského kláštora, ktorý tu stál už
v období Veľkej Moravy. Z tohto územia pochádzajú aj najstaršie listiny na našom území – Zoborské listiny z roku 1111 a 1113. Prehliadka areálu s odborným výkladom a divadelným predstavením o dejinných udalostiach ponúkajú zaujímavé oživenie tohto priestoru.
25. 9. – areál bývalých uhorských kasární na Martinskom vrchu v Nitre. Okrem vojenskej histórie je to aj
lokalita osídlená od neskorej doby kamennej, miesto
mohutného veľkomoravského hradiska so zachovanými základmi kostolíka z 11. storočia, dnes v podobe náznakovej rekonštrukcie ako súčasť rodiaceho
sa archeoparku.
www.nitra.sk
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