Príloha č. 5.
Výber z niektorých aktivít regionálnych knižníc s tematikou TĽK:

-

VKJB:
Ľudová kultúra Košíc a okolia - obsahuje 265 bibliografických záznamov, menný
register autorov a vecný register;
Vypracovanie rešerší – Tokajská oblasť
Dejiny Košíc v stredoveku – cechy; Ľudová kultúra v Košiciach (stravovanie, kroje),
najžiadanejšie dokumenty z regionálnej bibliografie vo VKJB:
Digitalizácia titulov kníh regionálneho charakteru z oblasti dejín Abova, Zemplína
a Gemera - spolupráca so Župnou a mestskou knižnicou v Miškolci
Kultúra Košíc 2013 - Vytvorenie tematickej databázy 224 bibliografických
záznamov
Oživené príbehy – 7 ročníkov regionálnej súťaže detských čitateľov okresu Košice
okolie, ktorej cieľom bolo motivovať detských čitateľov k zbieraniu príbehov,
rozprávok. Za 7 rokov bolo pozbieraných vyše 100 príbehov autentických výpovedí,
ktoré boli literárne spracované deťmi. Práce sú archivované v tlačenej
a elektronickej podobe na metodickom oddelení VKJB, ktorá bola vyhlasovateľom
súťaže.

ZK Trebišov:
- Týždeň slovenských rozprávok – Hľadá sa Dobšinský, Žiť ako v rozprávke,
dedičstvo ľudovej rozprávky
- Povesti a legendy z východného Slovenska
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-

-

Rozšírenie knižného fondu s tematikou TĽK z regiónu napr.: Zemplínčina v rodine
slovenských nárečí; Zapadla éra a ozveny bubeníkov v južnom Zemplíne;
Z klenotnice kultúrnych, umeleckých a literárnych smerov a ľudovej tvorby južného
Zemplína do začiatku XXI. storočia; Trebišovník – cudzie slová trebišovského
nárečia; Slovník trebišovského nárečia; Zemplínske rozprávky;
Tvorivé dielne s rôznymi témami TĽK (predovšetkým pre MŠ a ZŠ s cieľom
prezentovania ľudovej kultúry hravým interaktívnym spôsobom) – Fašiangy,
fašiangové radovánky, masky na fašiangovú zábavu; Vyšívaný obrúsok pre
oblievača, Čarovný veľkonočný korbáčik Veľká noc – rozmanitosť zvykov, Od
Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele, Zvyklosti a symboly Veľkej noci,
Maľované vajíčko, Upleť si svoj korbáč, Vymaľuj si vlastný kroj; História Vianoc,
Pozlátené Vianoce, Vianočná jedlička, Na Luciu, Traja králi od východu; Ježiškovi
pomocníci vo vianočnej dielni; Vôňa medu, Magický kotlík ľudových tradícií;

ZKGZ Michalovce:
- Jak bulo dakedy vešelo – pásmo ľudových zvykov pre deti MŠ
- Od Lucie do Vianoc – literárno-dramatické pásmo pre MŠ
- Krásy Zemplína v tvorbe J. Moussona očami a štetcom našich detí – výstava
- Povesti a báje z pradávneho Zemplína – od regionálnej autorky H. Sigulovej,
prezentácia knihy spojená s ľudovým rozprávaním
- Zempľinske rozpravki – povidočki ňeľem pre dzecočki, vystúpenie divadla KĽUD,
ktoré je autorom knihy napísanej v zemplínskom nárečí;
- Škola ornamentu podľa Š. L. Kostelničáka - Odborný tvorivý seminár pre
pedagógov s cieľom prinavrátiť v rámci výučby na školách čaro slovenského
ornamentu medzi mladú generáciu; výstava Čaro ornamentu;
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GKPD Rožňava:
- Tajomstvá knižnice – cyklus výstav z regionálnych fondov – knižné tituly
s tematikou TĽK, fotografie, drobná tlač
- Región v pohľadniciach, Regionálne osobnosti (vyše 1 500 záznamov);
- Deň ľudovej rozprávky – všetky regionálne knižnice si každoročne pripomínajú
najväčšieho zberateľa slovenských rozprávok Pavla Dobšinského;
SK Spišská Nová Ves:
- Literárne hodiny s autentickými prvkami folklóru – cyklus podujatí pre domov
dôchodcov
- Ši to, co ci šmakuje – spišský kulinársky bedeker od spišskonovoveského autora
(Michal Buza) čitateľská beseda v spišskom nárečí
- Ballabile spod Medzvedzej hlavy – román v spišskom nárečí od autora Anton Kreta
vydala Spišská knižnica;
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Knižnica pri KCMaP:
- Naše hodnoty – bulletin folklórnych súborov, speváckych skupín a zborov
Medzibodrožia a Použia (KCMaP)
- Kráľovská vínna apotéka – publikácia TĽK – vinohradnícka a vinárska tradícia
v Medzibodroží (KCMaP)
- Výstava krojových bábik z Medzibodrožia
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