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Tlačová správa ku kultúrno-výchovnému podujatiu

Na baňu klopajú...
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote zaháji rok 2019 kultúrnovýchovným podujatím s názvom „Na baňu klopajú...“, ktoré bude prebiehať počas februára 2019.
Ide o sériu komentovaných prehliadok výstavy „Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte“
a prezentáciu „Kino Gemer“, v rámci ktorej sa predstaví publikácia „Gemer je vesmír...grafikon
165 166 167“ z dielne organizácie Východné pobrežie.
Počas februárových štvrtkov - 7. 2., 14. 2. a 21. 2. 2019 sa v priestoroch výstavy Baníctvo
a železiarstvo v Gemeri-Malohonte uskutoční komentovaná prehliadka výstavy s jej autorkami Mgr. Ľudmilou Pulišovou a Mgr. Martinou Oštrom Marekovou. Prehliadky sú určené školským
skupinám v doobedňajších hodinách (o 9.00 a 11.00 hod.) a verejnosti v poobedňajších hodinách
(o 16.00 hod.). Prehliadka potrvá 60 minút a predstaví bohatú tradíciu baníctva a železiarstva
v Gemeri-Malohonte od čias mladšej doby bronzovej až po súčasnosť. Návštevníci sa detailne
zoznámia so zaniknutými železiarňami v Likieri - Hnúšťa a v Tisovci, s minulosťou a súčasnosťou
ložiska mastenca a magnezitu Mútnik – Hnúšťa s magnezitovým závodom v Hačave s najstaršou
rotačnou pecou na pálenie magnezitu na svete, so zaniknutou baňou Burda – Rovné. Okrem
histórie baníctva a železiarstva v regióne, sa bude hovoriť o vývoji baníckeho odevu, o baníckom
zvykosloví a samotnej práci baníkov (pracovné postupy, náradie, bezpečnosť pri práci). Záver
prehliadky bude venovaný povrchovej ťažbe v miestnych existujúcich i zaniknutých
kameňolomoch. Vstupné na komentované prehliadky je 1€.
Posledný februárový deň - 28. 2. 2019 o 16.30 hod. sa uskutoční prezentácia Kino Gemer,
ktorá predstaví publikáciu Gemer je vesmír - grafikon 165 166 167 a región Gemer a jeho
technicko-priemyselné dedičstvo po stopách troch železničných tratí rozbiehajúcich sa z Plešivca
do Muráňa, Slavošoviec a Dobšinej. Prezentáciu bude viesť Michal Hudák z košickej organizácie
Východné pobrežie, ktorý je zároveň jedným z autorov knihy Gemer je vesmír - grafikon 165
166 167. Kniha vznikla ako kolektívne dielo Východného pobrežia, do ktorej autori zhromaždili
množstvo obrazového, textového aj archívneho materiálu, z ktorého sa len malá časť dostala na
stránky knihy. Kino Gemer bude podobne ako kniha nasledovať línie troch železničných tratí,
ktoré sú olemované staršími a výraznými podnikmi a továrňami (Huta Etelka v Nižnej Slanej,
Karlova Huta vo Vlachove, továreň na spracovávanie azbestu v Dobšinej, závod Slovenských
magnezitových závodov v Kunovej Teplici, Papierne v Slavošovciach, Magnezitové závody v
Jelšave a Lubeníku). Ideová línia knihy sleduje jednotlivé železničné trate, pasáže sú zoradené
podľa zastávok, ktoré sa nachádzajú v menších mestách, ale mnohokrát aj uprostred ničoho, len
kvôli tomu, že tam bol v minulosti nejaký závod alebo huta. Kniha môže poslúžiť aj ako turistický
sprievodca. Po prezentácii bude priestor na diskusiu, aj kúpu publikácie. Vstupné na prezentáciu je
2€.
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