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február - marec 2018

Po zimných mesiacoh ožíva aj naše múzeum a prichádza s bohatou ponukou kultúrnych programov.
Na marec sme pripravili zaujímavé výstavy, potulky po expozíciách, programy v planetáriu,
príbehy o exponátoch s pikoškami, aktuality a edu - podujatia pre školy.

 V závere februára sme pre vás pripravili novinky
NEDEĽNÉ POPOLUDNIE

XXV MÚZEU SA BLÝSKA
Lektorský výklad v Sieni elektrických výbojov. Vstup pre návštevníkov od desať rokov.
Termín: 25. február 2018 o 13.00 hod.

XXJA SOM BANÍK – KTO JE VIAC?
Nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi. Vstup do banskej expozície s výkladom prispôsobeným
detskému návštevníkovi.
Termín: 25. február 2018 o 14.30 hod.

XXNEDEĽA V PLANETÁRIU - 20 NAJJASNEJŠÍCH HVIEZD NA OBLOHE
Popoludňajší program v planetáriu pre rodiny s deťmi
Termín: 25. február 2018 o 15.00 hod.

XXVEČERNÁ PREHLIADKA MÚZEA S VÝKLADOM
Termín: v stredu 28. februára 2018 o 16.00 hod.

XXJARNÉ PRÁZDNINY V PLANETÁRIU
Téma: Potulky pod hviezdnou oblohou, súhvezdia, naši planetárni susedia, báje, legendy a mýty
doplnené emotívnou hudbou. Program pre všetky vekové kategórie od 6. rokov.
Termín: od 27. februára do 2. marca 2018 začiatok programov o 10.00 a 14.00 hod

 Do vašej pozornosti - na marec pre Vás chystáme
XXMAGNETICKO-MÚZEJNÁ HODINKA
Elektrina, magnetizmus, magnetické javy a fyzika interaktívne okolo nás vo VEDECKO – TECHNICKOM CENTRE. Tvorivé edukačné
aktivity – pokusy. Podujatie určené pre žiakov 9. ročníka ZŠ, Stredné školy, Gymnáziá a 4.ročník osemročných Gymnázií. Vopred
objednané skupiny na t. č 055/726 06 25.
Termín: od 20. do 28. marca 2018 | vstupné: 2€

XXVečerná prehliadka múzea so sprievodným slovom v Energetickom oddelení Aurela Stodolu
vodné, parné a spaľovacie motory.
Termín: v stredu 21. marca 2018 o 16.00 hod.

XXIGRÁČEK – výstava predĺžená do 7. apríla 2018
Výstava miniatúrnych postavičiek z plastu zaujímavým spôsobom znovu objavila obľúbenú detskú hračku
Tvorivý program pre rodiny s deťmi - „Igráček a jeho povolania očami detí“ v nedeľu dňa 25. marca 2018 o 15.00 hod.

XXSVET AKVARELU
Medzinárodná výstava akvarelovej maľby. Usporiadateľ: Studenkova ART GALLERY.
Termín: od 9. marca do 8. apríla 2018

XXV našej múzejnej edícii vyšiel NOVÝ BEDEKER – SPRIEVODCA po všetkých expozíciách
so súhrnom informácii.

 Igráček bude finišovať
Výstava Igráček, ktorú sme spolu s Technickým múzeom v Brne a spoločnosťou Efko Karton s.r.o. predstavili v našich priestoroch
pomaly končí. Legendárna hračka zaujala detského návštevníka natoľko, že rodiny s deťmi tu trávili svoj voľný čas opakovane. Výstava miniatúrnych postavičiek z plastu zaujímavým spôsobom znovu objavila obľúbenú detskú hračku , ktorá je na trhu už vyše štyridsať rokov. Ak ste na výstave ešte neboli, tak ju určite navštívte. Vrátite sa na chvíľu do detských čias a dokonca si môžete zasúťažiť
o hodnotné ceny. Výstava potrvá do 7. apríla 2018.

 Slovensko na plátne
Maliar János Sütő v STM otvoril 25. januára 2018 výtvarnú výstavu Krásy Slovenska. Autor pochádzajúci z Užhorodu zo svojich ciest
po Slovensku vytvoril realistický celok výtvarných diel. Návštevníci môžu vidieť vyše 70 tematických obrazov z rôznych kútov našej
krajiny. Zaujmú drevené kostolíky z východoslovenských obcí, kultúrne dedičstvo Slovenska – známe hrady a zámky, majestátna
príroda Tatier či precízne sakrálne motívy.
Výstava sa koná pod záštitou prezidenta SR Rudolfa Schustera a bude sprístupnená verejnosti do 4. marca 2018. Umelecké diela
sú predajné.

 VÝTVARNÉ KRÍDLO – ČERVENÝ KLÁŠTOR
Národná kultúrna pamiatka Solivar v Prešove - moderný impozantný Sklad soli okrem prehliadky priestorov ponúka výstavu:
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 v Prešove pozýva na 14. ročník prezentačnej výstavy žiackych výtvarných prác
z medzinárodného maliarskeho plenéra – kresba a maľba krajiny a architektúry v exteriéri. Výstava sa uskutoční od 21. februára do
4.apríla 2018.

 ALEXANDER LUCZY – TULÁK HÔR
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI v Spišskej Novej Vsi v Multifunkčnom centre ponúka:
Alexander Luczy vystavuje po Slovenskom technickom múzeu aj na Spiši. Návštevníci si môžu
prezrieť fotografie, na ktorých kraľujú hory. Výstava potrvá do 29. marca 2018

 PREDNÁŠKY
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI v Spišskej Novej Vsi v Multifunkčnom centre ponúk

XX SMRŤ SI NEVYBERÁ – ZÁCHRANNÉ AKCIE V TATRÁCH
Prednáška spojená s autogramiádou. Prednášajúci: PaedDr. JAROSLAV ŠVORC

XXÚMRTIA VO VYSOKOHORSKOM TERÉNE NA ÚZEMÍ VYSOKÝCH TATIER A KOSTROVÉ NÁLEZY VO
VYSOKÝCH TATRÁCH V ROKOCH 1991 – 2015
Prednášajúci: MUDr. ANTON GAVEL, MUDr. JÁN BAJAJ, MUDr. LUKÁŠ HAMERLÍK
Termín: 20. februára o 16:00 hod.

XXTATRANSKÉ MOTÍVY NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH
Prednáška spojená s autogramiádou
Prednášajúci: Mgr. RASTISLAV OVŠONKA

XXHISTÓRIA TURISTIKY V IGLOVE
Prednášajúci: JÁN PETRÍK
Na vernisáže a prednášky vstup voľný!
Termín: 27. februára 2018 o 16:00 hod

XXPrednášky s videoprojekciou a súťažami pre školy:
20., 21. a 22. februára 2018 v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš a Mgr. MICHALOM BUZOM.
Vstupné 1€

 AUTOM NA VÝLET alebo iné radosti 60-tych rokov
XXMÚZEUM DOPRAVY V BRATISLAVE
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.

 SPOZNAJTE VOZIDLÁ S PRÍBEHOM!
XXCestujte v čase s VOLKSWAGEN SLOVAKIA
Historická cesta modelovými radmi VW, zachytáva postupný rozvoj Volkswagen Slovakia od
začiatku 90. rokov 20. storočia. Trvanie výstavy len do 28. februára 2018.

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

