TELEGRAF
Spravodaj Slovenského technického múzea

november - december 2018

 Vitajte v múzeu
 STÁLE EXPOZÍCIE
 Baníctvo v podzemí
 Hutníctvo - metalurgia 19. a 20. st.
 Oznamovacia elektrotechnika - záznam a reprodukcia zvuku
 Z dejín fyziky na Slovensku
 Vývoj geodetickej techniky a kartografie
 Energetické oddelenie Aurela Stodolu – vodné, parné a spaľovacie motory

 Umelecké kováčstvo
 Vývoj písacích strojov
 Úžitkové a ozdobné predmety z kovov
 Astronómia
 Sieň elektrických výbojov
 Planetárium (programy)

 VEDECKO-TECHNICKÉ CENTRUM pre deti a mládež
120 interaktívnych exponátov zábavno-náučnou formou prezentuje základy vedy a techniky – fyzika, mechanika, magnetizmus, 3D,
zmyslové vnemy, optické a akustické javy, zákonitosti, experimenty.

 VYUČOVACIE TÉMY PRE ŠKOLY
Priemyselná revolúcia, Osobnosti slovenskej vedy a techniky v expozíciách, Výroba železa a dobývanie rudy, Základy elektriny
a svet bleskov, V múzeu o múzeu.

 Aktuálne výstavy v mesiaci november
100

ROKOV ČESKOSLOVENSKA POŠTOVEJ ZNÁMKE
Počas sto rokov Československa práve poštová známka dokumentovala tie najvýznamnejšie a často i prevratné
udalosti v dejinách oboch národov. Výstava prezentuje prehľad historických udalostí a ich odraz v poštových
známkach, filatelistické rarity a vzácne známky z tematických okruhov: prezidenti, významné osobnosti,
veda a technika, príroda, vynálezcovia, letecké známky, doprava a iné. Vystavené sú aj technické
exponáty viažuce sa k vybaveniu poštových úradov, ako boli poštové pečiatky, poštárska výstroj, listové váhy
a telegrafy. Výstava sa koná v rámci Dni českej kultúry 2018.
do 28. februára 2019

NATÁLIA

STUDENKOVÁ - CESTY OSUDU
Ukrajinská maliarka Natália Studenková predstavuje už druhýkrát akvarelovú tvorbu v priestoroch
Slovenského technického múzea. Základné témy tvorby – spätosť s prírodou, ekológia, historické
pamätihodnosti zobrazené prostredníctvom architektúry miest. Vďaka premenlivosti samotného
akvarelu, jeho nepredvídateľnosti a dynamickosti autorka zobrazuje svoje emócie a nálady. Výstava
akvarelovej tvorby je predajná a potrvá do 15. januára 2019.

FEDOR

VICO – VÝSTAVA KRESLENÉHO HUMORU
Usporiadateľ: Združenie Forsa
Termín výstavy: do 3. decembra 2018

 V posledný novembrový týždeň pripravujeme
VEČERNÁ

PREHLIADKA MÚZEA
na tému HISTÓRIA ČESKOSLOVENSKA A ZAUJÍMAVOSTI POŠTOVÝCH ZNÁMOK.
Termín: (streda) 28. november o 16.30 hod.

Nedeľné podujatie:
NEDEĽA

V PLANETÁRIU
Popoludňajší program v planetáriu pre rodiny s deťmi.
25. november 2018 o 13.30 hod.

POŠTOVÉ

ZNÁMKY HRAVO-TVORIVO
Kreatívny workshop pre rodiny s deťmi na výstave 100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA V POŠTOVEJ ZNÁMKE.
25. november 2018 od 14.30 hod. do 15.30 hod.

V
 MÚZEU SA BLÝSKA
Lektorský výklad v Sieni elektrických výbojov. Vstup pre návštevníkov od 10 rokov
25. november 2018 o 15.30 hod.

 Oznamy
 Od 30. mája 2018 z dôvodu rekonštrukcie je obmedzená prehliadka Expozície písacích strojov a hracieho kabinetu pri expozícii fyziky (na 2. poschodí). V týchto priestoroch v nasledujúcom období vznikne nová expozícia zubárskej techniky. Ďakujeme
za pochopenie.
 Počas zimnej sezónnej uzávery trvajúcej od 30. októbra 2018 je Múzeum letectva STM pre jednotlivcov zatvorené!
 Kaštieľ v Budimíre bude v termíne od 17. decembra 2018 - 2. januára 2019 z prevádzkových dôvodov zatvorené.

 V decembri chystáme
výstava:
ČESKOSLOVENSKO

A PODKARPATSKÁ RUS - ŠTVRŤSTOROČIE SPOLU
Panelová výstava pripomínajúca dobu príslušnosti Podkarpatskej Rusi k Československu pripravená
k oslavám 100. výročia vzniku Československej republiky. Sprievodným podujatím k výstave bude
prednáška autora výstavy Davida Hubeného z Národního archívu ČR na tému ,,Výstavba československého četnictva na Podkarpatskej Rusi“
Termín prednášky: 5. decembra 2018 o 14.30 hod. s vernisážou o 16.00 hod.

VEČERNÁ

PREHLIADKA MÚZEA
na tému HISTÓRIA ČESKOSLOVENSKA A ZAUJÍMAVOSTI POŠTOVÝCH ZNÁMOK.
19. december (streda) o 16.30 hod.

 Z našich vysunutých expozícii a pobočiek
V klasicistickom kaštieli v Budimíre (vzdialenom od Košíc 5 km) ponúkame

expozícia

HISTORICKÝCH HODÍN
výstava

MINERÁLY Z VÝZNAMNÝCH SVETOVÝCH NÁLEZÍSK
exponáty zo súkromnej zbierky minerálov Ľubomíra Kľapa.
od 1. októbra 2018 do 20. januára 2019
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR v Prešove
Moderný impozantný Sklad soli okrem prehliadky priestorov ponúka výstavy:

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: do 31. decembra 2018, vstupné:1,- €

KOČOVNÁ

GALÉRIA
Výstava detských výtvarných diel vyjadrujúcich rómsku kultúru a tradíciu. Usporiadatelia: Komisia pre pastoráciu Rómov Košickej
eparchie, Gréckokatolícka cirkev farnosť Nižná Rybnica, Základná umelecká škola Sobrance.
do 31. decembra 2018
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI v Multifunkčnom centre ponúka:

FRANTIŠEK

ŽOLDÁK - ZÁTIŠIA A KRAJINKY
Výstava výtvarných diel pri príležitosti autorovho jubilea.
do 31. december 2018
Prednáška:

VYBRANÉ

ČASTI BANSKÉHO ZÁKONA A ICH APLIKAČNÁ PRAX
Prednášajúci: JUDr. Miroslav GREGA, ústredný banský inšpektor a Ing. Antonín BAFFI, predseda OBÚ Spišská Nová Ves
12. december 2018 o 10.00 hod.
MÚZEUM DOPRAVY V BRATISLAVE ponúka výstavy:

21.
 AUGUST 1968 BRATISLAVA
Tento dátum sa Slovákom aj Čechom vryl do pamäti vtrhnutím vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v noci z 20. na 21.
augusta 1968. Nádeje vkladané do obrodného demokratizačného procesu v spoločnosti boli intervenciou zmarené. Výstava
pripomenie dobu, udalosti a momenty z bežného života ľudí pred päťdesiatimi rokmi.
do 30. novembra 2018

100

ROKOV LODIARSTVA V ČESKOSLOVENSKU
Výstava prezentuje storočnicu vývoja lodiarstva v Československu a Slovensku. Výstavou 100 rokov lodiarstva v Československu si pripomíname stavby plavidiel na našom území, vysokoškolskej výučby stavby lodí aj dunajskej plavby.
do 31. augusta 2019
MÚZEUM KINEMATOGRAFICKEJ A FOTOGRAFICKEJ TECHNIKY RODINY SCHUSTEROVEJ v MEDZEVE
Otváracie hodiny : utorok - sobota 10.00 - 15.00 hod., Informácie: t. č. 0918 965 701

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

