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                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa     
        

   
Trenčín, 18. máj 2017 

Spoznajte čaro kultúrneho dedičstva a umenia počas Noci múzeí a galérií. Svoje brány 

otvoria aj v Trenčianskom kraji. 

Do celoeurópskeho projektu sa zapojí aj Trenčianske múzeum v Trenčíne, Galéria Miloša Alexandra 

Bazovského v Trenčíne a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.  

Nadnárodný projekt, ktorého cieľom  je prezentovať kultúrne dedičstvo a šíriť informácie o jeho 

rozmanitosti prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ani tento rok neobišiel Trenčiansky kraj. Už 

v sobotu 20. mája 2017 v rámci Noci múzeí a galérií budú verejnosti otvorené a odhalené skryté 

komnaty a tajomstvá kultúrnych inštitúcií.  

V Trenčianskom kraji otvorí svoje brány Galéria Miloša Alexandra Bazovského (GMAB) 

v Trenčíne, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Tá sa 

do projektu Noc múzeí a galérií zapojí už 11.-krát a pre svojich návštevníkov pripravila celodenný 

program. „Od desiatej až do dvadsiatej druhej hodiny sa verejnosť bude môcť zúčastniť divadiel, 

koncertov, tvorivých dielní či komentovaných prehliadok. Program je prispôsobený tak, aby si v ňom 

prišla na svoje každá veková kategória,“ vyslovila riaditeľka GMAB v Trenčíne Barbora Varga 

Petríková. 

V rámci mesta Trenčín bude môcť verejnosť spoznať zákulisie a tajomstvá aj Trenčianskeho 

múzea, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Župný dom poskytne expozíciu s názvom 

Z histórie a kultúry slobodného kráľovského mesta Trenčín, ktorá obsahuje prírodovedné, historické, 

archeologické či národopisné exponáty. V Katovom dome bude pripravená  expozícia „Zo starého 

Trenčína“ a taktiež bude možné nahliadnuť do Karnera sv. Michala, na Mestskú vežu, Piaristické 

gymnázium Jozefa Braneského i na Trenčiansky hrad. Rovnako bude sprístupnená 

i astronomická pozorovateľňa v budove Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.  

Do projektu je zapojené tiež Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Verejnosti ponúkne bohatý 

program už od piatku 19. mája 2017 v rámci Dňa otvorených dverí s názvom Múzeum dokorán. 

„Pre návštevníkov sme pripravili sériu podujatí. Zábava sa bude striedať s náučnými prvkami. 

Verejnosť bude  môcť vidieť expozíciu zameranú na prírodu a spoločnosť hornej Nitry či novú 

výstavu Kamenný herbár. Tiež sme pripravili hru Krížom-krážom hornou Nitrou a „Hádajme“, v rámci 

ktorej budú vystavené predmety a ľudia budú tipovať, na čo tieto veci slúžili. V sobotu pribudne ešte 

aj špeciálne podujatie Vienok zelený, kde budú predstavené pokrývky hlavy slobodných i vydatých 

žien,“ priblížila riaditeľka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi Iveta Géczyová.  

Príďte využiť víkendový čas na odhalenie kultúrneho dedičstva a rôznych druhov umenia 

prostredníctvom návštev inštitúcií zapojených do Noci múzeí a galérií.  
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Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Janka Danková, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 

janka.dankova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 904, mobil: +421/ 901/ 918 108 
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