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V Banskej Štiavnici štartuje celoročný projekt
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Banská Štiavnica zrodila ?úbostnú báse? Marína, jej autor a jeho múza sa narodili presne pred 200 rokmi, a preto tento rok v meste zasvätia ?úbosti. V?aka projektu Za?úbená Štiavnica dostane mesto novú komunika?nú líniu, do ulíc sa dostanú verše z Maríny a Banská Štiavnica pribudne na
mapu najza?úbenejších miest sveta.

Banská Štiavnica je známa svojou úžasnou banskou históriou. Málo ?udí ale vie, že práve v Banskej Štiavnici sa odohral skuto?ný príbeh osudovej lásky, z ktorej sa zrodila Najdlhšia ?úbostná báse? sveta. Báse? Marína, ktorú Andrej Sládkovi? písal svojej milej Maríne Pischlovej 2 roky, má 2 900
veršov a takmer 100 000 znakov. Po prvý raz vyšla báse? knižne v roku 1846. Od roku 2017 je oficiálne zapísaná ako svetový rekord vo World Record Academy.

V tomto roku uplynie presne 200 rokov od narodenia Maríny aj Sládkovi?a. Pri tejto príležitosti sa mesto Banská Štiavnica, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica a Krajská organizácia cestovného ruchu – Banskobystrický kraj Turizmus spojili a spolo?ne pripravili projekt
Za?úbená Štiavnica 2020. „Cie?om projektu je spopularizova? Banskú Štiavnicu ako mesto Najdlhšej ?úbostnej básne sveta a dosta? ju tak na celosvetovú mapu najza?úbenejších miest. Do spolo?nosti takých pútnických miest lásky, akými sú Paríž ?i Verona,“ hovorí iniciátor projektu
a spoluzakladate? Banky Lásky Igor Brossmann.

„Dnes je Banská Štiavnica známa a navštevovaná najmä v?aka bohatej banskej histórii a unikátnym technickým pamiatkam, za ktorými k nám cestujú ?udia z ?aleka. Okrem tohto kultúrneho dedi?stva zapísaného v UNESCO má však Banská Štiavnica ohromný potenciál aj ako mesto Najdlhšej
?úbostnej básne sveta. Preto hlavnou témou v Banskej Štiavnici v roku 2020 budú oslavy 200. narodenín Maríny a Sládkovi?a, “ vyhlásila primátorka mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková.

Podpredseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Štiavnica ?udovít Kaník k tomu dodáva: „Rok Maríny a Sládkovi?a štartujeme na Valentína a naplno sa rozbehne v máji – mesiaci lásky. Aby každý návštevník, ktorý v tomto roku zavíta do Banskej Štiavnice, vedel, že
vstupuje do mesta, kde sa zrodila Najdlhšia ?úbostná báse? sveta, osadili sme na hlavných prístupových cestách hne? za oficiálne ozna?enie „BANSKÁ ŠTIAVNICA“ aj symbolické dopravné zna?ky „ZA?ÚBENÁ ŠTIAVNICA.“

„Nadchla nás myšlienka otvori? novú celosvetovo atraktívnu komunika?nú líniu Banskej Štiavnice. Veríme, že romantická téma Najdlhšej ?úbostnej básne sveta dokáže do celého regiónu priláka? ?udí z celého sveta a pomôže ekonomicky pozdvihnú? celý štiavnický región,“ vysvet?uje Iveta
?i?ajová z Krajskej organizácie cestovného ruchu – Banskobystrický kraj Turizmus.
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Aktivity, ktoré budú ?aka? Banskú Štiavnicu

Cie?om projektu Za?úbená Štiavnica je, aby najkrajšie ?úbostné verše básne Marína vystúpili z knižky a návštevníci mesta sa s nimi stretli v uliciach, podnikoch a dokonca aj pri romantických prechádzkach v prírode v okolí Banskej Štiavnice. Projekt Za?úbená Štiavnica 2020 pozostáva zo 4
k?ú?ových aktivít:

Poézia v uliciach

Na operadlá mestských lavi?iek postupne pribudnú desiatky veršov Sládkovi?ovej Maríny v slovenskom aj v anglickom jazyku. „V?aka tomu sa s Marínou, naším slovenským národným kultúrnym pokladom, stretne citlivou formou každý návštevník Banskej Štiavnice. Veríme, že si takto báse?
Marína nájde cestu aj k tým ?u?om, ktorí sa s bás?ou doteraz nestretli alebo si cestu k básni ešte len h?adajú,“ vysvetlil Brossmann. Na operadlách budú zárove? umiestnené aj QR kódy, v?aka ktorým sa návštevníci dozvedia, ?o všetko môžu v rámci projektu Za?úbená Štiavnica zaži?.

Miesta, ktoré zrodili Najdlhšiu ?úbostnú báse? sveta

Pripravuje sa aj mapa 20 najkrajších lokalít súvisiacich so zrodom básne Marína, ktoré žiadny návštevník Štiavnice nesmie minú?. Sú to autentické miesta, ktoré Marína a Sládkovi? skuto?ne navštívili a ktoré boli inšpiráciou pre verše Maríny. Na rozdiel napríklad od balkónu vo Verone, na ktorom
Júlia nikdy nestála, pretože nikdy nežila, je Banská Štiavnica plná autentických zákutí, kde Marína a Sládkovi?a skuto?ne prežili svoju osudovú lásku. Jednotlivé lokality budú v najbližších týžd?och zverejnené postupne
na

www.zalubenastiavnica.sk [2]

.

Mestská hra „Zlož vlastnú ?úbostnú báse? z krásnych veršov z Maríny“

Vznikne inovatívna sie?ovacia platforma, ktorá zážitkovým spôsobom prepája turisticky atraktívne prevádzky komer?ného i nekomer?ného charakteru. Každá zo zhruba 20 zapojených prevádzok má adoptovaný jeden verš z básne Marína, ktorý po?as celého roka ochra?uje a popularizuje. Každá
z týchto prevádzok ponúkne hos?om nový „?úbostný“ produkt. Po jeho zakúpení dostane hos? nálepku s veršom. Verše si v ?ubovo?nom poradí vlepuje do herného plánu vo forme prázdnej knižky. Cie?om hry je získa? ?o najviac veršov a zloži? si tak svoju vlastnú ?úbostnú báse? z veršov
Maríny. Štart hry je naplánovaný na máj 2020.

Festival ?úbosti a krásy - Štiavnický ?ÚBFEST

Prvý ro?ník trojd?ového romantického festivalu oslavujúceho ?úbos? a krásu bude prebieha? na Námestí Svätej Trojice a v pri?ahlých uli?kách od 19. do 21. júna 2020. Program plný prekvapení, aké ešte v Banskej
Štiavnici nezažili, bude zverejnený priebežne na stránke
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