
Virtuálna prehliadka Galérie umelcov
Spiša

Virtuálna prehliadka prírodnej
expozície  a zážitkového centra
Sentinel Baníckeho múzea v Rožňave

Virtuálna prehliadka podzemnej
vinohradníckej expozície kaštieľa,
ktorú ponúka Múzeum a kultúrne
centrum južného Zemplína

Virtuálna prehliadka Zemplínskeho
múzea

 

 

 

 
 
 

Virtuálna prehliadka Domu tradičnej
kultúry Gemera, objektu Gemerského
osvetového strediska

Múzeum Spiša ponúka virtuálne
prehliadky týchto priestorov:

Národopisné múzeum v
Smižanoch
Múzeum Spiša
Kaštieľ v Markušovciach
Park Kaštieľa

Verejná knižnica Jána Bocatia
ponúka virtuálnu prehliadku výstavy
„Prvý dotyk so slobodou“

 

 

 

 
 

Kultúrou môžete žiť aj keď neopustíte teplo obývačky, kultúrne organizácie Košického
samosprávneho kraja vás pozývajú užiť si virtuálne prehliadky, skúsiť nové veci a možno sa aj

niečo nové naučiť. A to všetko z pohodlia vášho domova.
 

Virtuálne prehliadky

Za kultúrou z pohodlia
domova

ZA KULTÚROU Z POHODLIA DOMOVA

https://artsandculture.google.com/partner/gal%C3%A9ria-umelcov-spi%C5%A1a
https://www.banmuz.sk/expozicie/virtualna-prehliadka
https://www.banmuz.sk/expozicie/virtualna-prehliadka
https://my.matterport.com/show/?m=n2SHZKDYrud
https://www.google.sk/maps/place/Zempl%C3%ADnske+m%C3%BAzeum+v+Michalovciach/@48.7579656,21.924695,3a,75y,134.01h,69.8t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOfgBoRQcvQ3FvWFyJ8jLp9XPBsHuuIJjtSz7WA!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOfgBoRQcvQ3FvWFyJ8jLp9XPBsHuuIJjtSz7WA%3Dw203-h100-k-no-pi-10-ya201.25-ro-0-fo100!7i9000!8i4500!4m5!3m4!1s0x47393230a2ea8741:0xc71350e89cb882aa!8m2!3d48.7579099!4d21.9247872?hl=sk
https://my.matterport.com/show/?m=6gNhJB9VT9i&fbclid=IwAR2Lx-hENmk_GvwqSYIruK5y_riMK534aBsmudKmUo-c8NhNoQlVOMRiwBk
https://goo.gl/maps/9eaRdvWnHqe75jws7
https://goo.gl/maps/4PRTcz1FMc2vVmMQ9
https://goo.gl/maps/349ddsoxZbxetCfs5
https://goo.gl/maps/qJvEbSDm2yv4JSCx5


NA ĎALŠIE ONLINE KULTÚRNE AKTIVITY, KTORÉ SI MÔŽETE UŽÍVAŤ AJ
Z POHODLIA DOMOVA SA MÔŽETE TEŠIŤ UŽ ČOSKORO, PONUKA SA ČO

NEVIDIEŤ ROZRASTIE :-)
 

PRAJEME VÁM V TOMTO OBDOBÍ PEVNÉ ZDRAVIE !
 

Iné aktivity online

Testni sa - astronomický kvíz na
stránkach Hvezdárne v
Michalovciach

Kultúrne centrum Medzibodrožia a
Použia zverejnilo video prezentujúce
hodnoty a dary regiónu 

Herci z Bábkového divadla v
Košiciach čítajú rozprávky - online
stream rozprávok každý večer o
19:00.

 

 

 

ZA KULTÚROU Z POHODLIA DOMOVA

Doma s VSG - Východoslovenská
galéria v Košiciach

Inšpirujte sa - video ktoré pripravilo
Múzeum a kultúrne centrum južného
Zemplína

Vyrobme si bábku - workshop, ktorý
na svojom FB pripravuje Bábkové
divadlo v Košiciach. Pomocou série
nadväzujúcich videí zistíte, ako si
vyrobiť bábku z toho, čo je doma k
dispozícii.

 

 

 

Online tvorivé aktivity

Portál www.pluggy.sk - PLUGGY sa snaží priniesť kultúru bližšie k ľuďom, je to miesto pre zdieľanie a šírenie
kultúry, kultúrnych zážitkov a pomocou informačných technológii objavovať nepoznanú krásu dedičstva našich
predkov, ale taktiež súčasných umelcov. Súčasťou PLUGGY môžete byť každý, či už ako návštevník virtuálnych
prehliadok, alebo ich tvorca, kurátor.

Zdigitalizované zbierky Východoslovenského múzea v Košiciach si môžete pozrieť aj na webe
www.slovakiana.sk, ktorý prezentuje slovenské kultúrne dedičstvo.

Východoslovenské múzeum v Košiciach  pokračuje v postupnom prezentovaní svojich zbierok aj prostredníctvom
tejto platformy, každý záujemca si ju nájde na adrese www.pluggy.eu ak sa mu bude páčiť, môže:
• sa do nej bezplatne zaregistrovať • pridať svoj vlastný obsah /zaujímavá zbierka, ktorou by sa rád pochválil
alebo bol počas leta na zaujímavých miestach alebo sa v jeho okolí nachádza zaujímavá pamiatka, alebo chce
prezentovať nehmotné kultúrne dedičstvo – zvyky, tradície a pod./
 

 
 

https://hvezdaren-mi.sk/urobte-si-kvizik/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2766638683429963&id=1994440130649826&sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2766638683429963&id=1994440130649826&sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://vsg.sk/nenechajte-si-ujst/
https://vsg.sk/nenechajte-si-ujst/
https://www.facebook.com/watch/?v=290348111945778
https://www.facebook.com/watch/?v=290348111945778
https://www.slovakiana.sk/vyhladavanie?searchString=%22V%C3%BDchodoslovensk%C3%A9+m%C3%BAzeum%22&type=All&resetFacets=true
https://pluggy.eu/

