
Dobý deň pán starosta/ pani starostka,

v týchto  dňoch  realizujem  ako  pracovníčka  Múzea  a Kultúrneho  centra  južného
Zemplína v Trebišove  výskum ľudového odevu, textílií a výšiviek v našom regióne.
Postupne  oslovujem  jednotlivé  obce  Zemplína,  aby  sa  zapojili  do  tohto  výskumu  a
pomohli nám lepšie priblížiť a získať informácie o histórii nášho regiónu.

Materiály,  ktoré  zozbierame  budú  použité  pre  publikačné  a iné  účely  Zemplína.
Zozbieraný materiál nám pomôže pri rekonštrukcii odevu nášho regiónu. Bola by som
rada, ak by aj Vaša obec mohla prispieť nemalou mierou do tohto výskumu. 

Zbierame:

► Fotografie Zemplína : ľudia v tradičnom odeve – kroji
                                     deti v krojoch
                                     ľudia v bežnom odeve do roku 1969
                                     svadobné fotografie do roku 1969
                                     ľudia pri práci
čím staršia fotografia, tým lepšie, ale fotografie nesmú byť po roku 1969 
Fotografie  budú  vrátené  pôvodným  majiteľom,  potrebujeme  si  ich  požičať
a zdokumentovať ich. Vzhľadom k tomu je nutné uviesť na zadnej strane približný rok
vzniku fotografie, majiteľa a miesto ( ak je to možné, kde foto vzniklo).

► Máme záujem o výšivky zo Zemplína , staré kroje v dobrom stave, či iné súčiastky
tradičného ľudového odevu. Obyvatelia Vašej obce by mohli tieto odevy nášmu múzeu
predať, darovať alebo by sme ich iba nafotili, aby sme vedeli ich znovu zrekonštruovať.
Táto  časť  je  možná  iba  ak  zanechajú  svoj  kontakt  na  Vašom  obecnom  úrade.
Postupne ich budem kontaktovať. Po odbornej prehliadke by sme dohodou dopomohli
k rozšíreniu nášho etnologického fondu múzea v Trebišove.

Ďakujem za spoluprácu
Mgr. Miroslava Gáborová
Tel.: 0905 751 853, telefonovať od PO – PI v čase: od 7:30 do 15:30 hod

Prosím oslovte svojich občanov obce, aby Vám tieto
materiály priniesli do 12. júla 2021

 Múzeum a  Kultúrne centrum ju ného Zemplína vž  Trebišove

M. R. Štefánika 257/65  075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, +421 905 212 621

www.muzeumtv.sk


