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 Pozvánka do múzea!
Banícka

tradícia Smolníka
Banícky spolok Spiš Spišská Nová Ves v spolupráci so Slovenským technickým múzeom Košice sprístupnili výstavu Baníctvo Smolníka.
Cieľom výstavy je verejnosti priblížiť baníctvo a hutníctvo v histórii Smolníka — významného centra dobývania rudných nerastov.
,,Smolník bol centrom ťažby medenej rudy, ale aj pyritu a okrajovo aj sideritu. S baníctvom a vyspelým zhutňovaním rúd súvisela
prosperita mesta a jeho pozícia významného strediska štátnej banskej správy. V tunajšej hute sa spracovávala aj medená ruda,
vykupovaná od početných súkromných ťažiarov z celého Spiša,“ opisuje kurátor výstavy Ing. Marián Jančura.

Výstava

MEDZI NEBOM A PEKLOM

Výstava Medzi nebom a peklom ponúka návštevníkom do 27. mája pohľad na krásy našej krajiny.
Protikladom k banskému podzemiu je nekonečný priestor prírody, ktorý od mladosti Miloš Greisel obdivuje a objavuje na mnohých
kontinentoch zemegule. Horolezecké skúsenosti mu dovoľujú pohybovať sa medzi skalnými útvarmi a sopkami vo výškach, zdolávať
náročný treking. Fotograf, geológ a baník, to všetko je autor výstavy Miloš Greisel, ktorý vystavuje od roku 2008. Príďte sa presvedčiť o krásach Slovenska sami do STM.

 V posledný májový týždeň pripravujeme:
ODVÁŽNE

DETI VÁŽIA NA VÁHACH VŠELIČO

Nedeľný popoludňajší program pre rodiny s deťmi.
Termín: 27. mája 2018 od 14.30 hod. do 15.30 hod.

Večerná

prehliadka múzea so sprievodným slovom v Expozícii oznamovacej a záznamovej techniky.
Termín: (streda) 30. mája o 16.30 hod.

NEDEĽA

V PLANETÁRIU
Popoludňajší program v planetáriu pre rodiny s deťmi.
Termín: 27. máj 2018 o 13.00 hod.

V
 MÚZEU SA BLÝSKA
Lektorský výklad v Sieni elektrických výbojov. Vstup pre návštevníkov od 10. rokov. Termín: 27. máj 2018 o 16.00 hod.

 NOC MÚZEÍ 2018 sa blíži a vy ju môžete zažiť s nami!
V sobotu 19. mája vypukne každoročne očakávaná noc, kedy sú brány múzeí po celom Slovensku otvorené najmä večer pre
svojich návštevníkov. Aj Slovenské technické múzeum a jeho vysunuté expozície i pobočky pripravili program, ktorý obohatí
technické povedomie návštevníkov, predstaví expozície a exponáty, ale aj zabaví. V nasledujúcom prehľade jednotlivých
programov vám prinášame o múzejnej noci viac. Nezabudnite k nám prísť, začíname už o 17.00 hod.!

PROGRAM:

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, HLAVNÁ 88, KOŠICE — 17:00-24:00 hod.
Sprístupnené expozície: HUTNÍCTVO, UMELECKÉ KOVÁČSTVO, ÚŽITKOVÉ A OZDOBNÉ PREDMETY Z KOVOV, GEODÉZIA
A KARTOGRAFIA, VÝVOJ FYZIKY NA SLOVENSKU, OZNAMOVACIA A ZÁZNAMOVÁ ELEKTROTECHNIKA, VÝVOJ PÍSACÍCH
STROJOV, BANÍCKA EXPOZÍCIA
Skúšaj, objavuj, poznávaj vo VEDECKO – TECHNICKOM CENTRE
Prvý krát otvorené pre návštevníkov počas Noci múzeí. 120 interaktívnych exponátov zábavno-náučnou formou prezentuje
základy vedy a techniky — fyzika, mechanika.
AKO SA VARILA SOĽ KEDYSI
Ukážka dobového varenia soli na nádvorí múzea
„SOĽNÉ“ AKTIVITY
TIPUJ – HÁDAJ – VYHRAJ a odhadni množstvo soli; slané HÓKUSy-PÓKUSy; PRISPEJ A DARUJ MÚZEU
SOĽNIČKU — vytvorme zbierku košických soľničiek.
KRÁSKA A ZVIERA
Divadielko pre deti aj dospelých. Rozprávkový príbeh v živých obrazoch s hudbou. Snaživo a úprimne v podaní mladých
nehercov. Sociálne divadlo Hopi hope prináša umenie bližšie ku všetkým.
TOP 8 TECHNICKÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ — HĽADAJ A VYHRAJ
Súťaž pre rodiny s deťmi. Pátracia súťaž od 17,00 do 20,00 h.
„OVLÁDANÉ SLOVAMI“ HOVORIACE ROBOTY Nao a Jaguar sa predstavujú
Robot v múzeu — prezentácia tímu Laboratória rečových a mobilných technológií Technickej univerzity v Košiciach.
Výstavy
ŽIVOT MEDZI NEBOM A PEKLOM
staré banské diela a prírodné zaujímavosti sveta vo fotografii Miloša Greisela
BANÍCTVO V SMOLNÍKU
výstava o histórii Smolníka, významného centra dobývania rudných nerastov.

POZOR ! ZMENA PROGRAMU:
Programy v planetáriu ZOZNÁMTE SA S HVIEZDAMI ako aj premietanie filmov MÚZEJNÝ KINEMATOGRAF sa z technických príčin
počas Noci múzeí neuskutočnia.

 Program Noci múzeí vo vysunutých expozíciách a pobočkách
STM-MÚZEUM

LETECTVA areál Letiska Košice od 17.00 do 24.00 hod.
ČARO NOCI A HISTÓRIA LETECTVA V EXPOZÍCIÁCH
Individuálna prehliadka expozícií a nových prírastkov leteckej techniky.

NKP

SOLIVAR V PREŠOVE
Program v NKP Solivar: prehliadka areálu s výkladom, vystúpenie Bábkového divadla, slávnostné odhalenie banského vozíka,
hudobné prekvapenia, výstup na Klopačku, hudobná skupina Padák a prehliadka výstav. Múzejné aktivity v čase od 16,00 do 22,00
hod. Vstupné: 1,- €

MÚZEUM

DOPRAVY V BRATISLAVE
Individuálna prehliadka stálych expozícií automobilovej a železničnej dopravy s výkladom o: 15,00hod., 18,00 hod., 20,00hod.
Exponát Noci múzeí: FORD T
100. rokov ČESKOSLOVENSKO — výstava
AUTOM NA VÝLET — výstava
BEZ NICH BY TO NEŠLO — výstava
NKP ŠTUREC — komentovaný výklad k upútavke Lodné múzeum
Tvorivé, zábavné dielne s hlinou, pre deti od: 15,00 do: 20,00 hod.
JAZDA na stanovišti — parný rušeň ALBATROS — čas od: 18,00 do 21,00 hod.
Reštauračný vozeň — klub Albatros — občerstvenie
otvorené: 10.00 – 23.00 hod. (posledný vstup 22.30 hod.)

MÚZEUM

KINEMATOGRAFICKEJ A FOTOGRAFICKEJ TECHNIKY RODINY SCHUSTEROVEJ V MEDZEVE

Otváracie hodiny: utorok - sobota 10.00 - 15.00 hod., informácie: t. č. 0918 965 701
Areál múzea sprístupnený aj 19. mája 2018 od 17,00 do 21,00 hod. počas Noci múzeí a galérií

MÚZEUM

J. M. PETZVALA, SPIŠSKÁ BELÁ

Sprevádzanie návštevníkov MÚZEA J. M. PETZVALA v dobových kostýmoch a oboznámenie ich s históriou múzea a životom
bratov Petzvalovcov.
Súťaže pre deti spojené s krátkym vedomostným kvízom a pátracia súťaž pre deti v hľadaní predmetov.
Tieňokresba pre návštevníkov v historickom ateliéri.
Hrané scénky zo života bratov Petzvalovcov.
Premietanie filmov zo života J. M. Petzvala a O. B. PETZVALA
Termín: 19. mája 2018 od 17.00 do 22.00 hod., vstupné: 1€

 Z našich vysunutých expozícii a pobočiek:
KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE (5 km od Košíc) ponúka:

Stála

expozícia historických hodín
Maľby

svetových osobností
Výstava — Štátna vedecká knižnica v Prešove prezentuje maľby amatérskeho výtvarníka Jozefa Feča — portréty svetových
osobností z oblastí hudby, filmu a literatúry. Výstava potrvá do 17. septembra 2018
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR PRI PREŠOVE ponúka okrem prehliadky priestorov výstavy:

Radosť,

farba, tvar
Prvá súborná prezentácia výtvarných prác žiakov výtvarného odboru Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša v Prešove.
Prehliadka plošných aj priestorových „umeleckých diel“ stopäťdesiatich malých aj väčších autorov zo siedmich pobočiek školy.
Radosť z objavovania, výbuch farieb a pestrosť tvarov...
Organizátor: Slovenské technické múzeum a CZUŠ sv. Mikuláša v Prešove
Vernisáž výstavy: 3. mája o 16,30 hod., termín: od 3. mája do 31. mája 2018, vstupné: 1,- €

 Výstava žiackych prác Základnej umeleckej školy Jána Poschla v Prešove
Organizátor: Slovenské technické múzeum a ZUŠ Jána Poschla
Vernisáž výstavy: 9. mája o 16,00 hod., termín: od 9. mája do 28. mája 2018, vstupné: 1,- €

Nový

Solivar Prezident Masaryk
Štatutárna výstava prezentujúca novodobú históriu solivarníctva na Slovensku, ktorá sa začala písať výstavbou nového štátneho
solivaru s názvom „Prezident Masaryk“ v roku 1925. Celá história nového solivaru je doplnená fotografiami z výroby, ale aj
výrobkami zachovanými z tohto obdobia, či posledný vyrobený kilogram soli pri zatvorení fabriky. Mnoho exponátov prezentuje
život fabriky až po jej zánik.
Organizátor: Slovenské technické múzeum
Termín: od 18. mája do 31. decembra 2018, vstupné: 1,- €
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI v Multifunkčnom centre ponúka:

V
 MODROM
Autorská výstava fotografa Miloša FIĽU
Vernisáž: 15. mája 2018 o 16.00 hod., trvanie výstavy: od 16. mája do 30. júna 2018
Prednáška

PRÁCA

TECHNOLOGICKOVÝVOJOVÉHO STREDISKA MARKUŠOVCE
Prednášatelia: Ing. Pavol DEMEČKO, Ing. Eduard PAVLIK, Ing. Vojtech ČÍŠKO, CSc., termín: 29. máj 2018 o 16.00 hod.
MÚZEUM DOPRAVY V BRATISLAVE ponúka výstavy:

AUTOM

NA VÝLET alebo iné radosti 60-tych rokov
Výstava prenáša návštevníka do doby, v ktorej sa túžba vlastniť osobný automobil stávala pre obyčajných občanov a rodiny
čoraz reálnejšou. Na akých autách sa vtedy vozili? Kam smerovala cesta motorizovaných rodín v sobotu, alebo v nedeľu? Výstava
pripravená s podporou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky a potrvá do 30. júna 2018.

BEZ

NICH BY TO NEŠLO
Portréty fekálnych vozidiel...
Fotografie vznikali v rokoch 2004-2006, keď Miroslav Pokorný starší a mladší začali fotografovať fekálne vozidlá. Odpady
sú produktom ľudského aj živočíšneho života. Z histórie vieme, že rozvoj mnohých miest sa začal, až keď sa vyriešila ich
kanalizácia, dnes k nim pridávame aj čističky odpadových vôd. Tam kde kanalizácia nie je, odstraňujú nepríjemné a niekedy aj
zdravotne nebezpečné tekuté odpady fekálne vozidlá. Často mávajú aj rôzne ľudové názvy, s nimi sa ale stretnete až na výstave.
Fotografická výstava ukazuje rôzne typy takýchto vozidiel na našom území, ako aj niekoľko malebných zo zahraničia. „Non olet“
ako by povedal rímsky cisár, na fotografii nesmrdia, v živote by to bez nich nešlo. Trvanie výstavy od 19. apríla 2018 do 30.
októbra 2018

JÓZSEF

GALAMB, HENRY FORD A FORD MODEL T
Ford Model T bol najznámejším automobilom magnáta Henryho Forda. Navrhol ho maďarský inžinier József Galamb. Pod
jeho vedením prešla v roku 1913 továreň na pásovú výrobu, vďaka čomu sa Ford Model T stal prvým „ľudovým automobilom“
na svete. Vyrábali ho v rokoch 1908-1927 v USA, Nemecku, v Brazílii a Argentíne. Vyrobilo sa z neho vyše 15 milónov kusov.
Výstava pripravená v spolupráci s Balassiho inštitútom — Maďarským inštitútom v Bratislave, s Múzeom Attilu Józsefa v Makó
a Športovým klubom auto-moto veteránov v Makó.
trvanie: do 5. mája 2018

NOC

LITERATÚRY 2018 v STM - Múzeu dopravy
10. ročník obľúbenej literárnej akcie — čítanie úryvkov zo slovenských prekladov z kníh súčasných svetových autorov na
zaujímavých, bežne s literatúrou nespájaných miestach. Tento rok to budú miesta okolo hlavnej železničnej stanice — aj
naše Múzeum dopravy. Čítať budú známe slovenské herečky a herci — vždy v polhodinových intervaloch. Tak ako pri
predchádzajúcich ročníkoch, aj tentoraz je organizátorom Noci literatúry České centrum v spolupráci s kultúrnymi oddeleniami
veľvyslanectiev jednotlivých európskych krajín pôsobiacich na Slovensku.
Termín: 16. 5. 2018 od 18:00hod. do 22:00 hod.

kontakt a informácie: prezentacia@stm-ke.sk, www.stm-ke.sk, FB: Slovenské technické múzeum

