TLAČOVÁ SPRÁVA
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 v Novohradskom múzeu a galérii
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec
1.9. - 30.9.2018
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sa aj toho roku zapája do projektu
Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)
sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa
každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy.
Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o
kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie
bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“,
organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier
súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie
povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez
ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov.
V roku 2018 sa v priestoroch Novohradského múzea a galérie uskutočnia
v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva tri podujatia. Dňa 13.9.2018 o 16.00
začneme prednáškou na tému Tradičný ľudový odev obcí Turie Pole a Lešť, ktorá
je výstupom z terénneho výskumu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia. Prednášku dopĺňa módna prehliadka Folklórne parádnice, ktorá je
dôkazom toho, ako sa dá využiť ornamentika, rôzne výzdobné techniky a tradičný
materiál pri tvorbe nadčasových modelov.
Ďalším zo série podujatí je koncert Romana Buhoveckého s prezentáciou
albumu Svitanie, ktorý sa bude konať dňa 20.9.2018 o 16.00. Roman Buhovecký sa
snaží byť autentický nielen vo svojej hudobnej tvorbe, ale aj v každodennom
prežívaní. Usiluje sa o poctivý prístup k životu bez skratiek a tak neraz zažíva hĺbku
i šírku, pády aj zlyhania. To všetko pretavuje do svojich piesní, ktorými chce
sprostredkovať svoje zážitky a prinášať ľuďom radosť a nádej. Piesne z albumu
Svitanie sú o láske, nádeji a o prekonávaní životných prekážok. Autorsky sa na jeho
textoch podieľali aj rodáci z Novohradu.
Posledným podujatím v rámci DEKD 2018 bude prednáška Ing. Evy
Belanovej, zo Správy CHKO Cerová vrchovina dňa 27.9.2018 o 16.00. Predstaví
nám prírodu Ostrôžok, horského krajinného celku v oblasti Slovenského
Stredohoria, so zameraním na prírodné hodnoty badateľné zo značených turistických
chodníkov. Ostrôžky budujú vulkanické horniny a ich pyroklastiká, na
severovýchodnej strane granodiority jadrového pásma. Podobne ako ostatné celky
Slovenského stredohoria aj Ostrôžky vznikli v priebehu neogénu v dôsledku
rozsiahlej sopečnej činnosti.

