
Podujatie Noc múzeí a galérií 

 V sobotu 16. mája 2015 sa konalo vo viacerých európskych krajinách podujatie ´Noc 
múzeí a galérií´. Myšlienka organizovať netradičnú akciu, prezentujúcu  činnosť múzeí 
a galérií, vznikla koncom 70. rokov 20. storočia počas zasadnutia valného zhromaždenia 
ICOM (Medzinárodnej rady múzeí) v Moskve.  

V roku 2004 sa z iniciatívy Francúzska  uskutočnila prvá celoeurópska noc múzeí. Záštitu nad 
podujatím prevzala Rada Európy. V roku 2015 sa konal teda už 11. ročník noci múzeí 
a galérií.  

 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici sa do čoraz populárnejšej akcie zapojilo už 
po tretíkrát. Pre návštevníkov pripravilo múzeum bohatý poobedňajší program, ktorý trval od 
16:00 do 20:00 hodiny. 

Úvodná časť s názvom ´Ako spieva les´ bola venovaná prírode. Zoológ múzea pustil 
návštevníkom akustické nahrávky zvukov lesných živočíchov. Úlohou detí, ale aj dospelých 
bolo uhádnuť, kto vydáva uvedený hlasový prejav. Účastníci si mohli pri riešení ťažkých úloh 
pomôcť vystavenými trojrozmernými preparátmi spomínaných zvierat.  

Po prírodovednom pásme nasledoval etnografický vstup vo forme súťaže ´Uhádnite, čo je 
to!´. Etnologička múzea prezentovala vybrané zbierkové exponáty, pričom sa návštevníci 
snažili o identifikáciu predmetu. Medzi tajomné predmety patrili napríklad kožený čápor, 
lesnícka palica na sedenie, ručný mangeľ či otáčavý pražič kávy.  

Poznávacie aktivity boli doplnené praktickou činnosťou vo forme tvorivej dielne, zameranej 
na rezbárstvo. Konzervátor múzea ukázal deťom, ako sa kedysi vyrábali hračky, ako sa dajú 
vyrobiť dnes, aké drevo je vhodné pre výrobu detských hračiek, atď. Deti mali možnosť 
vyskúšať si niektoré jednoduché dekoratívne techniky, vyrobiť si z prútia ozdobný kvietok 
alebo píšťalku.  

Nakoľko počasie v sobotu 16. mája bolo veľmi priaznivé, nasledovala ďalšia časť programu 
´Výprava do histórie Považskej Bystrice´.  Ako najvhodnejší objekt sme si zvolili Kaplnku 
svätej Heleny na sídlisku Rozkvet, kde bol účastníkom podujatia poskytnutý, po dohode so 
správcom tamojšej farnosti, lektorský výklad o histórii kaplnky. Výkladu sa ujal mladý 
študent považskobystrického gymnázia David Mikula, ktorý nám priamo v interiéri kaplnky 
prezentoval svoje poznatky o tejto maličkej kaplnke.  

Kaplnka svätej Heleny bola postavená ešte začiatkom 18. storočia v barokovom slohu. Dal ju 
postaviť majiteľ bystrického panstva Peter Szapáry ku cti svätej Heleny. Niekde v jej blízkosti 
bol malý domček, v ktorom bývali pustovníci, tzv. anachoreti. Dnes sú už len dohady, kde asi 
pustovňa skutočne bola...  V roku 1977 dostala kaplnka v rámci výstavby sídliska Rozkvet 
nový vzhľad, no neskôr začala opäť chátrať. Rekonštrukcie sa dočkala až v 90. rokoch 20. 
storočia.  



Po asi hodinovej prechádzke sa návštevníci podujatia presunuli opäť do priestorov 
vlastivedného múzea, aby sa občerstvili tradičnými slovenskými jedlami a bylinkovým čajom. 
Podávala sa zemiaková baba, kapustníky, zemiakové a smotanové posúchy, orechová, 
maková a jablková štrúdľa, či mrkvové šatôčky.  

Na záver si menšie, ale aj väčšie deti mohli počas pásma ´Kde bolo, tam bolo´ vypočuť 
slovenské ľudové rozprávky. Pracovníčka múzea, oblečená v zliechovskom kroji, za svetla 
kahanca a lampy, prečítala prítomným deťom niekoľko ľudových rozprávok.  

 Podujatia ´Noc múzeí a galérií´ sa zúčastnilo 35 návštevníkov, vstup bol voľný.  

 

 

Zapísala: 

Dňa 18. 5. 2015, Mgr. Petronela Rágulová, PhD., poverená riadením Vlastivedného múzea 
v Považskej Bystrici 

 

 

  



 
 

 



 
 


