Putovanie (po)slov
Pripomenúť a ďalej šíriť historický odkaz sv. Cyrila a Metoda v slovanských národoch
prostredníctvom jazyka, písma, kultúry a viery. To je hlavným cieľom projektu s názvom
„Putovanie (po)slov“, ktorý bol schválený v Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 2007 – 2013, Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrneho a
hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, Oblasť podpory: 1.6 Fond
mikroprojektov, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátnym rozpočtom.
Vedúcim partnerom – prijímateľom projektu je Žilinský samosprávny kraj, cezhraničným
partnerom je Zlínsky kraj.
Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú sumu: 23 241 €, z toho finančný príspevok z
ERDF vo výške: 19 754,85 €, finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 2 324,10 € a
vlastné zdroje vo výške: 1 162,05 €, ktoré budú použité na realizáciu aktivít mikroprojektu v
priebehu roka 2013. Mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov
Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Ambíciou mikroprojektu je upevniť partnerstvo a prehĺbiť ďalšiu vzájomnú spoluprácu medzi
regiónmi Žilinského samosprávneho kraja a Zlínskeho kraja spoznávaním histórie oboch
regiónov, zvýšiť informovanosť ľudí, hlavne mladej generácie o význame a historickom
odkaze sv. Cyrila a Metoda nielen v oblasti jazyka, písma, ale i v ďalších oblastiach
kultúrneho, spoločenského a duchovného života.
Mikroprojekt má pripomenúť posolstvo solúnskych bratov v dnešnej dobe smerujúcej
k materializmu a multikulturalizmu, hľadať a posilňovať národné korene, revitalizovať
piliere, na ktorých stojí naša kultúra, vzdelanosť a viera.
Aktivity projektu:
-

fotosúťaž študentov stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja a Zlínskeho kraja
s cyrilo-metodskou tematikou

-

putovná výstava, ktorá v oboch krajoch oživí miesta putovania vierozvestcov, ich
pôsobenie a význam. Jej púť začína vo februári v Turčianskej galérii v Martine, v
marci pokračuje v Kysuckom múzeu v Čadci, v apríli oživí priestory Domu Matice
slovenskej v Liptovskom Mikuláši, v máji sa presunie na Oravský hrad a putovanie v

-

-

Žilinskom kraji ukončí v bytčianskom Sobášnom paláci a v Krajskom kultúrnom
stredisku v Žiline. V auguste prekročí hranice kraja a presunie sa na známe pútnické
miesto Velehrad v Zlínskom kraji.
autorské čítania pre verejnosť - ich zámerom je zvýšiť záujem verejnosti, najmä
žiakov a študentov, o kresťanskú literatúru a históriu slovanstva. V dňoch od 19.
do 21. marca 2013 sa sedem slovenských i českých spisovateľov vydá na cestu po
všetkých regiónoch Žilinského kraja a v knižniciach budú čítať úryvky svojich textov.
19.3. 2013 utorok
09:00 Liptovská knižnica v Liptovskom Mikuláši
13:00 Turčianska knižnica v Martine
20.3.2013 streda
09:30 Krajská knižnica v Žiline
13:00 Kysucká knižnica v Čadci
21.3. 2013 štvrtok
9:30 Oravská knižnica v Dolnom Kubíne
konferencia pod názvom „Cyril a Metod a slovanský svet“ sa bude konať 20.6.2013
v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči.
Odkaz byzantských poslov slova sprístupnia publikácie Cyril a Metod, Duchovný
cestopis po stopách Cyrila a Metoda v Žilinskom a Zlínskom kraji spolu s DVD
a obrazovo-náučná mapa.

