,
Rok Ludovíta Štúra
v Žilinskom kraji

pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia

1815
h Prednášky – Ľudovít Štúr a Orava

Prednášky odznejú pravidelne pri návšteve školských tried v spoločenskej
miestnosti a na školách oravského regiónu.

Orava

január

h Na krídlach orla

Cyklus piatich edukatívnych prednášok, power pointových prezentácií, s rozborom
významných literárnych diel štúrovcov a na ne nadväzujúcich tvorivých
literárnych dielní, počas ktorých budú žiaci a študenti základných a stredných
škôl pod odborným vedením tvoriť vlastné texty.

Makovického dom v Žiline

január – september

h Život a tvorba Ľudovíta Štúra

Výstava o živote a diele Ľudovíta Štúra na všetkých pracoviskách ONL – knižný fond,
informácie z časopisov, výpisky.

Turčianska knižnica Martin (centrum)

január – december

h Celoročný výstavný informačný panel

Inštalovaný pri vstupe do knižnice, obsahuje základné informácie o osobnosti
Ľudovíta Štúra.

Krajská knižnica v Žiline

január – december

h Žilina v minulosti – história pokračuje

– 2015

h Štúrovský odkaz v Turci

h Medailón Ľudovíta Štúra

Cyklus prednášok, prezentácií, tvorivých dielní a súťaží.

Martin a obce regiónu Turiec

marec – december

Výstava tvorby projektov žiakov vyšších ročníkov základných a stredných škôl.

Turčianska knižnica Martin (centrum) – ONL

h Štúr v našej obci dnes

Výstava diel žiakov ZŠ Lietava na tému: „Ako by to vyzeralo, keby Štúr žil dnes v našej obci.“

Obec Lietava/ ZŠ Lietava

apríl

h Spomienkové podujatie k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra
Vzdelávacie podujatie pre študentov SŠ a pedagógov, program:
- referát: Životná púť Ľudovíta Štúra,
- referát: Dielo Ľudovíta Štúra,
- kultúrny program.

5. ročník projektu alternatívnej formy vyučovania pre vopred objednané skupiny
žiakov ZŠ, kde sa budú odborní pracovníci venovať osobnosti Ľ. Štúra.

Považské múzeum v Žiline

Súťažné kvízy o živote a diele Ľudovíta Štúra.

Turčianska knižnica Martin (centrum) – ONL

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

apríl

h Ľudovít Štúr a dnešok

Zborník vydaný v elektronickej podobe a výberová bibliografia približujúca život
a dielo Ľ. Štúra.

Kysucká knižnica v Čadci

apríl

h Literárny monitoring – štúrovci

Podujatie určené na zoznámenie sa so súkromným i profesijným životom osobnosti
Ľ. Štúra.

Základná škola, Ul. E. Lániho 261/7, Bytča

Informačný leták so základnými informáciami o živote a dobe Ľudovíta Štúra,
mapujúci stopy osobnosti v dielach sochárov, staviteľov a výtvarníkov v regióne
Horné Považie.

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši 23. apríla

h Ľudovít Štúr a štúrovci

h „My chytili sme sa do služieb ducha...“

Krajská knižnica v Žiline

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši január – december

h Maturita v knižnici – Štúrovci

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne apríl – október

Vedomostný kvíz pre študentov maturitných ročníkov.

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

február

h Skladačka – Ľudovít Štúr a Orava

Okrem sprievodného textu v nej budú fotokópie archívnych materiálov viažucich sa
na spoluprácu významných Oravcov s Ľudovítom Štúrom.

Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

február

h Fantastický svet v poézii štúrovcov

Spojenie hry s hľadaním fantastických prvkov v štúrovskej romantickej poézii.

Krajská knižnica v Žiline, pobočka Vlčince

február – marec

DD Necpaly a školy regiónu Turiec

február – september

Projekt určený pre seniorov, ktorí si s pomocou lektorov pripomenú živú štúrovskú
tradíciu v Turci a jej stopy uložia do vydaného bulletinu slúžiaceho ako príručka pre
starších, poukazujúca na miesta, kde možno tráviť voľný čas.

február – september

h Posolstvo Ľudovíta Štúra pre dnešok

Výstava fotodokumentácie, ukážok z tvorby Ľudovíta Štúra a kníh s tvorbou
Ľ. Štúra a o Ľ. Štúrovi: e-výstava na www.kniznica-cadca.sk.

www.kniznica-cadca.sk

február – december

h Portrét Ľudovíta Štúra

Prezentácia o živote a diele Ľudovíta Štúra.

Turčianska knižnica v Martine (centrum)

február – december

h Po-Štúraj sa v slovenčine

Podujatie so zábavno-náučným charakterom.

Turčianska knižnica – centrum, oddelenie pre deti a mládež
Výstava Revolučné roky 1848/1849 na Orave.

Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

marec

h Ľudovít Štúr a slovenské národné obrodenie
Prednáška s videoprezentáciou.

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

h Dedičstvo otcov

Hudobno-poetické pásmo.

ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Terchová

29. marca

h Boli časy, boli, ale sa minuli

Výstava výtvarníkov 19. storočia, ktorí pôsobili na území terajšieho Slovenska.

Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Spolok Tatrín v Liptovskom Mikuláši
4. mája – 26. júna

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

h Pocta Belopotockému – Belopotocký a Štúr

h Ľudovít Štúr ako historik a etnograf

13. mája

19. mája

h Ľudovít Štúr a romantizmus v literatúre

Cyklus prednášok a audiovizuálnych programov určený študentom stredných škôl
regiónu. Osobnosť Ľudovíta Štúra v literatúre a umení.

Kysucká knižnica v Čadci

máj – jún

22. októbra

Vedecká konferencia na ktorej odznejú referáty zamerané na Štúrove diela
venované histórii a etnografii.

Krásno nad Kysucou

28. októbra

h Ľudovít Štúr – tak ho vidím ja...

Na tvorivých dielňach chceme deťom hravou formou predstaviť osobnosť
a dielo Ľ. Štúra – budeme pracovať priamo s potrétmi Ľ. Štúra a Štúrovcov,
vystavenými v expozícií Turčianskej galérie

október 2015 – január 2016

Štvordielny cyklus tvorivých plenérov pre neprofesionálnych výtvarníkov, rezbárov
a sochárov venovaný štúrovcom a ich vedúcej osobnosti.

h Bije zvon slobody – čujte ho národy

h Štúrovaňje

Štúdio SKD

Martin a obce regiónu Turiec

máj – november

Žiaci základných škôl budú mať možnosť vyskúšať si dlhé brady a roly národných
buditeľov v originálnej štúrovskej slovenčine. Pre žiakov od 12 do 14 rokov.

Krajská knižnica v Žiline

máj – december

h Životopisný medailón Ľudovíta Štúra
Obecná knižnica Olešná

jún

Spomienková slávnosť. Pripomienka kultúrno-historických udalostí spojených
so štúrovcami.

19. novembera

h Galéria štúrovcov a osobností slovenského národného
obrodenia

Vytvorenie a otvorenie galérie osobností slovenského národného obrodenia
s dôrazom na Ľudovíta Štúra a väzby štúrovcov na región Liptov.

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Námestie P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

jún

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

jún

h Prínos Ľudovíta Štúra pre Slovákov

Prednáška pre účastníkov Martinskej poetickej jesene 2015.

Turčianske Teplice

19. septembra

Slávnostná akadémia Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci pri príležitosti
200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

11. novembra

h Siločiary Ľudovíta Štúra

Výstava tvorená predovšetkým portrétmi Ľudovíta Štúra, národných dejateľov.
Súčasťou bude vydanie katalógu a obrazová skladačka (pre deti), ktoré budú
obsahovať život a dielo Ľ. Štúra.

Turčianska galéria v Martine

12. novembera 2015 – 31. január a 2016

h Ľudovít Štúr a kodifikácia spisovného jazyka

h Život a dielo Ľudovíta Štúra

Kysucká knižnica v Čadci

Žilina

Cyklus prednášok s prezentáciami doplnený o vedomostný kvíz.

september – november

november

h Ľudovít Štúr v obraze doby
Dom kultúry v Čadci

Vydanie knihy o spolupracovníkovi Ľudovíta Štúra.

november

h Ľudovít Štúr vo fondoch Liptovskej knižnice:
výberová personálna bibliografia
Spracovanie, vydanie a prezentácia publikácie.

Vzdelávacie podujatie.

12. október

Sobášny palác v Bytči

Turčianska galéria

h Reťazenie II. – Stopy štúrovcov v Turci

október

Konferencia.

Odborná konferencia.

Makovického dom v Žiline

h Liečiteľ tela i duše – Baltazár Demian
23. marca

Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Regionálna súťaž žiakov základných a stredných škôl v rétorických prejavoch.

h Po štúrovských stopách

h Ľudovít Štúr a Orava

Spomienkové podujatie k 200. výročiu narodenia osobností s prezentáciou nových kníh
o Ľ. Štúrovi, vydaných v Slovenskej národnej knižnici

h Štúrov Zvolen

apríl – december

október

h Ľudovít Štúr a Ctiboh Zoch

h Ľudovít Štúr

Krajská knižnica v Žiline

október

Výstava kníh z fondu Krajskej knižnice v Žiline.

h Ľudovít Štúr a Orava

Beseda s deťmi spojená s výstavou výtvarných prác zo života Ľudovíta Štúra.

marec

Krajská knižnica v Žiline

Beseda pre starších žiakov a študentov stredných škôl o historickom kontexte,
kodifikácii spisovnej slovenčiny, politickom a kultúrnom odkaze Ľudovíta Štúra.

Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš

h Seniori tvorivo – po stopách štúrovcov v Turci
Mestá, obce aj príroda Turca

h Ľudovít Štúr v literatúre a umení

Spomienkové stretnutie pri príležitosti výročia úmrtia G. F. Belopotockého.

h Štúrovská sila je myšlienka
Cyklus prednášok i tvorivých dielní.

Výstava venovaná životu a dielu Ľ. Štúra so zreteľom na jeho diela zastúpené
v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice a v zbierkach Literárnej sekcie
Literárnovedného odd. Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.

október

h Po stopách Ľudovíta Štúra v Žiline

h Ľudovít Štúr v literatúre

Prednášky, výstavy, nástenky, informatické výchovy.

október

h Po stopách Ľudovíta Štúra – osobnosti Slovákov

Vedomostný kvíz pre žiakov 9. ročníka základných škôl zameraný na osobnosť
Ľ. Štúra, štúrovcov a obdobie slovenského národného obrodenia.

január – december

22. a 29. september; 6. a 13. október

h Ľudovít Štúr v otázkach a odpovediach

Hudobno-dramatické spracovanie žilinskej histórie zamerané na historické udalosti
spojené s pôsobením Ľ. Štúra v regióne Horné Považie.

Katakomby pod Mariánskym námestím, Žilina

september – november

h Expedícia Budatínsky hrad

Cieľom podujatia je priblížiť účastníkom seminára osobnosť Ľudovíta Štúra.

december

Organizátori/spoluorganizátori:

DD Necpaly a vedenia škôl v regióne Turiec; KIC mesta Čadca; Krajská knižnica v Žiline; Krajské kultúrne stredisko v Žiline; Kysucká knižnica v Čadci; Kysucké kultúrne stredisko v Čadci; Kysucké múzeum v Čadci; Liptovská knižnica G. F. Belopotockého
v Liptovskom Mikuláši; Mesto Čadca; mestské a obecné úrady miest a obcí; Miestny odbor Matice slovenskej v Martine; Obec Lietava; Obec Olešná; Obec Uhrovec; Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne; Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne;
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne; OÚ Valča; Považské múzeum v Žiline; Spoločnosť pre uplatňovanie žien vo vede a technike na Slovensku; Spolok Tatrín v Liptovskom Mikuláši; Turčianske kultúrne stredisko v Martine;
Turčianska galéria v Martine; Turčianska knižnica v Martine; ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová; Základná škola, Ul. E. Lániho 261/7, Bytča; ZŠ Lietava; Žilinský samosprávny kraj

