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Trenčín, 24. február 2018 

Viac ako 50 detí strávilo jarné prázdniny tvorivo v priestoroch Vlastivedného múzea 

v Považskej Bystrici 

Priestory Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja ožili v dňoch 20. a 21. februára 2018 prítomnosťou 

desiatok detí, ktoré sa rozhodli svoj voľný čas využiť zmysluplne. Tvorivá dielňa bola 

zameraná na prezentáciu rôznych techník práce s materiálom, originálne výrobky si deti 

mohli aj sami vyrobiť. 

Podujatie „Tvorivé prázdniny“, ktoré už po štvrtýkrát pripravilo Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici, prilákalo do priestorov múzea malých i veľkých návštevníkov. 

Dvojdňová tvorivá dielňa bola zameraná na prezentáciu rôznych techník. Šikovné ruky 

lektorov jednotlivých dielničiek predviedli mladým umelcom, ako si môžu vyrobiť originálne 

výrobky. Deti sa pustili do práce s chuťou a radosťou a odmenou im boli nápadité 

a jedinečné umelecké výtvory.  

Organizátori si pre prázdninujúce deti pripravili päť stanovíšť, na ktorých si mohli vyrobiť 

drôtené šperky či ozdoby, oboznámiť sa s tradičnou technikou plstenia alebo sa zabaviť pri 

práci s papierom. Tohtoročnou novinkou interaktívnych dielničiek bola výroba plátenných 

tašiek s originálnou potlačou a „modrotlačový“ vejár, nadväzujúci na aktuálnu výstavu 

Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici s názvom „Čaro modrotlače“. Táto výstava 

približuje tradičnú techniku farbenia látok modrotlačou, ktorá sa rozšírila na Slovensku 

v priebehu 18. – 19. storočia. 

Prázdninovú akciu v považskobystrickom múzeu počas dvoch dní navštívilo 65 ľudí, z toho 52 

detí v sprievode rodinných príslušníkov, priateľov či dobrovoľných asistentov. „Deti ocenili 

bohatú ponuku aktivít a zaujímali sa o všetky pripravené činnosti. Návštevníci odchádzali 

spokojní, obohatení o pestré zážitky z tvorenia i o nové nadobudnuté zručnosti. Podujatie 

tak splnilo svoj zámer a prispelo k spestreniu voľných chvíľ a rozvoju kreativity detí rôznych 

vekových kategórií,“ zhodnotila Paulína Prengelová z Vlastivedného múzea v Považskej 

Bystrici.  

Tradičné podujatie vlastivedného múzea finančne podporilo aj Ministerstvo kultúry Slovenskej 

republiky.  
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