P.č.

Mesačný prehľad zrealizovaných podujatí v prípade infraštruktúry zhodnotenej v rámci PO.7 ROP - Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 4 – Barkóczyho palác - knižnica za mesiac apríl 2016

Názov podujatia
(v slovenskom jazyku)

Názov podujatia
(v anglickom jazyku)

Žáner/ Typ podujatia

(napr. výstava, stála
expozícia, tvorivá dielňa,
workshop, koncert, beseda,
prednáška...)

Stručný popis podujatia

1.

Výstava "Nazrite do
Rejdovej "

Exhibition "Take a peek to
village Rejdová"

výstava, prednáška

interaktívna pozvánka do rázovitej
gemerskej obce, venovaná histórii,
tradíciám, zvykom a ľudovej tvorivosti

2.

Výstava "Košické
premeny"

Exhibition
"Metamorphoses of
Košice"

výstava, prednáška

interaktívna pozvánka - Virtuálna
prechádzka starými i novými
zákutiami mesta Košice.

Potulka Milana Kolcúna
3.
"Stratené Košice"

Wandering in Košice
"The Lost and Forgotten
city"

4.

Nález stredovekého meča
z Nižnej Mišle

Medieval sword from
Nizna Mysla

5.

Koncert študentov
konzervatória

Annual student concert

6. Čo vieš o vesmíre?

What do you know about
universe?

výstava

Ich témou boli Stratené Košice, teda
nielen miesta zašlej slávy, ale aj
samotné domy, paláce, či len
obyčajné mestské domčeky. O tom,
čomu všetkému museli staré domy
ustúpiť sa ľudia dozvedeli na potulke.

Termín konania
_PLÁN

Termín konania
_SKUTOČNOSŤ

Miesto konania

(vrátane bližšej špecifikácie
stavebného objektu/budovy)

Organizátor

Počet
účastníkov

Podiel
Cieľová skupina
Dátum
príslušníkov
schválenia
MRK na
zmluvy zo
počte
strany SO/RO
účastníkov

Platené
podujatie
(áno - nie)

Dosiahnutý
príjem z
podujatia

(suma v EUR s
DPH)

Odkaz na web s
fotodokumentáciou k
podujatiu

vstupné, účastnícky
poplatok apod.

Poznámka

oZ 4 - Barkóczyho palác, RIB TI KOCR KK, Hlavná 48, Košice

KOCR KK

1.-15.4.2016
návštevnosť
172

0,0%

široká verejnosť,
študenti,
návštevníci
informačného bodu

nie

0

http://kosiceregion.com/even
t/nazrite-do-rejdovej/

_

21.4.-27.5.2016

oZ 4 - Barkóczyho palác, RIB TI KOCR KK, Hlavná 48, Košice

KOCR KK

21.-30.4.2016
návštevnosť
206

0,0%

široká verejnosť,
študenti,
návštevníci
informačného bodu

nie

0

http://kosiceregion.com/event/k
osicke-premeny/

_

1.-3.4.2016

1.-3.4.2016

oZ 4 - Barkóczyho palác,
Podzemie a vstupné priestory Barkóczyho palác, Hlavná 48,
Košice

KOCR KK

1.-3.4.2016
návštevnosť
728

0,0%

široká verejnosť,
študenti,
návštevníci
informačného bodu

nie

0

http://kosiceregion.com/event/p
otulky-mestom-kosice-stratenea-zabudnutekosice/?preview=true&preview_i
d=19995&preview_nonce=1cf63
dcac3

_

11.3 - 15. 4. 2016

21.4.-27.5.2016

11.3 - 15. 4. 2016

prednáška

prednáška Dejepisného spolku o nových
objavoch a vykopávkach v Nižnej Myšli,
prednášajúci: Ladislav Olexa

5.4.2016

5.4.2016

Verejná knižnica Jána Bocatia,
Hlavná 48. OZ 4

VKJB

44

0,0%

široká a odborná
verejnosť

nie

0

https://www.facebook.com/medi
a/set/?set=a.1106058932797770.
1073741933.136988069704866&
type=3

_

koncert

koncert speváckeho a sláčikového
oddelenia Konzervatória Timonova 2

mimo plánu

13.4.2016

Verejná knižnica Jána Bocatia,
Hlavná 48. OZ 4

VKJB,
Konzervatórium
Timonova 2

60

0,0%

široká verejnosť

nie

0

http://www.vkjb.sk/podujatia/ko
ncert-studentov-konzervatoria

_

súťaž

vedomostná súťaž o vesmíre

26.-28.4.2016

26.-28.4.2016

Verejná knižnica Jána Bocatia,
Hlavná 48. OZ 4

VKJB, Hvezdáreň
Michalovce

70

0,0%

žiaci a študenti
základných a
stredných škôl

nie

0

_

