ZDOBENIE POLICHŇANSKÝCH KRASLÍC
TRADIČNOU ORNAMENTIKOU A STAROBYLOU TECHNIKOU
Propozície súťaže
VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE:
Starosta obce Polichno, BBSK - Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Miestny odbor Matice
Slovenskej Polichno
POSLANIE SÚŤAŽE:
Zámerom súťaže je zviditeľniť znovuobjavenú tradičnú ornamentiku zdobenia kraslíc z Polichna, ktorá
siaha až do 17. storočia. Ornamentika bola zdokumentovaná etnografom Adamom Prandom v roku
1954. Predstavuje jednoduché geometrické a rastlinné motívy, ktorými ľud vyjadroval svoje väzby
k prírode a spôsobu života. Cieľom súťaže je dosiahnuť, aby ornamentálne vzory boli zachované
a dostali sa do povedomia mladej generácie. Kraslice s ornamentikou boli súčasťou jarného
zvykoslovia. Boli symbolikou života a znamenali jarné prebúdzanie. Pri zdobení sa využívala technika
leptania octom alebo šťavy z kyslej kapusty za pomoci drievka, zápalky a pod. Vajíčko bolo zafarbené
v odvare z cibuľovej šupky. Takto ozdobené vajíčko slúžilo ako osobný dar a súčasť Veľkonočných
sviatkov.
PODMIENKY ÚČASTI:
1. Súťaž je určená pre základné školy a osemročné gymnáziá - nižšie ročníky.
2. Súťaž prebieha v termíne od 15. 3. 2016 do 18. 4. 2016.
3. Akceptované budú sady kraslíc, doručené do tohto dátumu na adresu Novohradského múzea
a galérie v Lučenci, Kubínyiho nám. 3, 984 01 Lučenec.
4. Za jednu školu je možné prihlásiť maximálne 2 sady kraslíc.
5. Do súťaže budú zaradené len kraslice, ktoré budú zdobené tradičnou technikou a ornamentikou
(farbenie cibuľovými šupkami, leptanie octom alebo šťavou z kyslej kapusty) .
6. Akceptované budú len kompletné sady kraslíc v počte 35 kusov podľa očíslovaných vzorov
ornamentov v prílohe.
7. Ku každej sade kraslíc musí byť priložená riadne vyplnená prihláška. Prihlášku nájdete v prílohe
alebo na webovej stránke Novohradského múzea a galérie v Lučenci: www.nmg.sk.
8. Vyhlasovateľ súťaže sady kraslíc školám nevracia a vyhradzuje si právo na ďalšie používanie
kraslíc.
9. Víťazov súťaže vyberie odborná porota, ktorá hodnotí estetickú stránku - rovnomernosť
zafarbenia kraslíc, rozloženie ornamentu, presné dodržanie ornamentálnej skladby.
10. Vyhodnotenie súťaže bude v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci dňa 20. 4. 2016.
11. Víťazná škola získa finančnú odmenu od starostu obce Polichno vo výške 70,- € na nákup
učebných pomôcok.

KONTAKT:
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Kubínyiho nám. 3, 984 01 Lučenec
tel.: 047/43 32 502, 0918 536 817
e-mail: nmlc@stonline.sk
web: www.nmg.sk
MEDIÁLNI PARTNERI:

Obec Polichno
tel.: 0905 270 436
e-mail: polichno@polichno.sk

ZDOBENIE POLICHŇANSKÝCH KRASLÍC
TRADIČNOU ORNAMENTIKOU A STAROBYLOU TECHNIKOU

Prihláška

Názov školy:

Adresa:

....................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Zodpovedný pedagóg: ......................................................................................................................

Kontakt (tel., e-mail): .........................................................................................................................

Počet doručených sád kraslíc: ..........................................................................................................

...........................................................
podpis zodpovedného pedagóga
a pečiatka školy

Prihlášku so sadou kraslíc doručte na adresu: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Kubínyiho nám. 3
984 01 Lučenec

