
Zväz múzeí na Slovensku a Múzeum mesta Bratislavy

Vás pozývajú 

na 15. ročník podujatia

18. – 19. 6. 2018 
Bratislava, Stará radnica a Apponyiho palác
Radničná 1, vstup z Primaciálneho námestia



Program
18. 6. 2018
Stará radnica, nádvorie
9,30 – 10,30 registrácia účastníkov, Stará radnica, pokladňa Múzea dejín 
  mesta

10,30  slávnostné otvorenie podujatia, nádvorie Starej radnice

10,00 – 15,30 prezentácia múzeí formou stánkov, nádvorie Starej radnice

10,00 – 16,00 prehliadky výstavy Generácie generáciám (výstavné prie- 
  story) k 150. výročiu Múzea mesta Bratislavy a stálych expozícií:  
  Múzeum dejín mesta (Stará radnica), Múzeum historických interié- 
  rov (Apponyiho palác) a Múzeum vinohradníctva (Apponyiho palác)  
  – bez sprievodcu

11,00  komentovaná prehliadka študijného depozitára skla, kerami- 
  ky a porcelánu, podkrovie Apponyiho paláca, vstup zo Starej radni- 
  ce, sprevádza Z. Francová*
   
11,15  prehliadka výstavy Generácie generáciám s odborným výkla- 
  dom, výstavné priestory, sprevádza M. Janovíčková*

11,15 – 12,35 seminár Mestské múzeá na Slovensku – stav a perspektívy,  
  Faustova sieň (suterén Apponyiho paláca)

12,15 – 13,45  obed 

13,30  komentovaná prehliadka knižnice Múzea mesta Bratislavy,  
  sprevádza knihovníčka M. Šurdová*

13,45  15 ročníkov Festivalu múzeí Slovenska, obrazová prezentácia 
  s komentárom, Faustova sieň (suterén Apponyiho paláca)

14,00  prezentácia víťaza súťaže Múzeum roka 2017, Faustova sieň  
  (suterén Apponyiho paláca)

14,15  prehliadka výstavy Generácie generáciám s odborným výkla- 
  dom, výstavné priestory, sprevádza E. Kurincová*

14,30  komentovaná prehliadka študijného depozitára skla, kerami- 
  ky a porcelánu, podkrovie Apponyiho paláca, vstup zo Starej radni-  
  ce, sprevádza Z. Francová* 

14,30   zasadnutie členov Odbornej komisie pre odborné múzejné  
  činnosti ZMS (na pozvánky – len pre členov komisie)



15,00   demonštrácia vzdelávacieho programu Načo nám je múzeum?, 
  Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica, 
  prezentujú B. Husová a M. Pavlikánová* 

15,45   komentovaná prehliadka knižnice Múzea mesta Bratislavy,  
  sprevádza knihovníčka M. Šurdová

17,30   spoločenské posedenie spojené s ochutnávkou vín, Národný  
  salón vín (suterén Apponyiho paláca)

_______
* Na prehliadky výstavy s výkladom a komentované prehliadky študijného depozitára, 
ateliéru a knižnice je počet osôb obmedzený (výstava, ateliér a knižnica 25 osôb, depozi-
tár 30 osôb) – prihlasovanie na konkrétne termíny bude prebiehať v prvý deň festivalu 
pri prezentačnom pulte. 

Program
19. 6. 2018
10,00   Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica
  prehliadka výstavy Generácie generáciám s odborným výkla- 
  dom, výstavné priestory, sprevádza spoluautorka výstavy M. Janovíč- 
  ková*

10,30  Múzeum mesta Bratislavy – NKP hrad Devín
  prehliadka areálu hradu, vrátane expozície a aktuálnej výstavy,  
  sprevádza archeologička K. Harmadyová

11,00   demonštrácia vzdelávacieho programu Načo nám je múzeum?,  
  Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica, 
  prezentujú B. Husová a M. Pavlikánová**

12,00  SNM-Historické múzeum, Bratislavský hrad
  autorský výklad k výstave Česko-slovenská / Slovensko-čes- 
  ká výstava, sprevádzajú P. Barta a M. Vyskupová*

12,30  Múzeum mesta Bratislavy, Antická Gerulata Rusovce
  prehliadka areálu neskoroantickej pevnosti vrátane expozície,  
  sprevádza archeologička J. Schmidtová

počas celého dňa individuálne prehliadky ostatných expozícií Múzea mesta 
  Bratislavy a ďalších bratislavských múzeí a galérií: Galérie mesta  
  Bratislavy, Slovenskej národnej galérie, expozícií a výstav v sídelnej  



  budove SNM a na Bratislavskom hrade a expozícií špecializovaných  
  múzeí SNM na Žižkovej ulici   
_______
* Maximálny počet účastníkov na prehliadky je 40 osôb. Na prehliadku je potrebné sa 
prihlásiť v prvý deň festivalu pri prezentačnom pulte.
** Maximálny počet účastníkov na prehliadky je 30 osôb. Na prehliadku je potrebné sa 
prihlásiť v prvý deň festivalu pri prezentačnom pulte.

Upozornenie
Upozorňujeme účastníkov, že festival sa koná v centre mesta, ktoré je pešou zónou. 
Vjazd bude umožnený iba múzeám, ktoré sa budú prezentovať formou stánkov a iba 
pod podmienkou, že v návratke včas poskytnú potrebné údaje o vozidle. Po vyložení 
prezentačných materiálov je potrebné zaparkovať mimo pešej zóny (Múzeum mesta 
Bratislavy parkovacie miesta nezabezpečuje).

Tipy na  ubytovanie 
v centre mesta:

Art hotel William****, Laurinská  17, www.arthotelwilliam.sk, cca. 3 min. pešo do 
MMB
(platené parkovanie,  Parkovisko Opera, Jesenského ulica)
     
Old  City hotel***, Michalská  2, www.oldcityhotel.sk, cca. 3 min. pešo do MMB
(platené parkovanie Uršulínska ulica)

Penzión Grémium***,  Gorkého  11, www.penziongremium.sk, cca. 3 min. pešo 
do MMB
(platené parkovanie, Parkovisko Opera, Jesenského ulica)
       
Art Hostel Taurus,  Zámocká 24 – 26,  www.hostel-taurus.com, cca. 10 min. pešo 
do MMB
(iba jedno parkovné miesto, platené 12 Eur/deň, treba ho rezervovať na daný deň)

mimo centra mesta:

Hotel Expo***, Viedenská cesta 7, www.hotelexpo.sk 
(parkovanie vlastné bezplatné)
cca. 15 min. (1 zastávka autobusom č. 88 z Einsteinovej ulici, vystúpiť pod Mostom 
SNP a pešo cez Hviezdoslavove námestie do MMB)


