September 2015
Ročník 23
Odborný
bankový
časopis

Národná banka slovenska

B I A T E C

7

B I A T E C

Oslavy 125. výročia založenia
Múzea mincí a medailí v Kremnici
V roku 2015 si pripomíname 125. výročie založenia kremnického múzea. Tomuto
významnému jubileu bolo venovaných viacero múzejných podujatí počas celého roka,
vyvrcholením osláv bol septembrový Deň kremnického múzea.

S príhovorom na slávnostnom programe vystúpil aj
guvernér NBS Jozef Makúch

Hostí slávnostného programu privítala riaditeľka
Múzea mincí a medailí Mariana Novotná

Podujatie Deň kremnického múzea sa uskutočnilo 18. septembra 2015. Začalo sa seminárom pre
odbornú i laickú verejnosť, ktorý bol venovaný
dejinám múzea, jeho zbierkovému fondu a sú-

časnému dianiu v múzeu. Prednášajúci predstavili
zaujímavé nálezy mincí zo zbierok múzea, ako aj
najvýznamnejšie numizmatické akvizície od roku
1994 po súčasnosť. Ďalšie príspevky boli venované dejinám zberateľstva v Kremnici, novým faktom
v rámci umelecko-historického výskumu Mestského hradu a edukačnej činnosti v múzeu. Na záver
seminára guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch odovzdal ďakovné listy partnerským
inštitúciám a osobnostiam, ktoré sa významným
spôsobom pričinili o rozvoj Múzea mincí a medailí.
Deň kremnického múzea zavŕšil slávnostný
program v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici. Po hudobnom entrée v podaní
organistu Imricha Szabóa a operného speváka
Jozefa Benciho sa k hosťom prihovoril guvernér NBS
J. Makúch, odzneli zdravice partnerských inštitúcií a organizácií. Slávnostný koncert znel v podaní
kontrabasového kvarteta BassBand s hosťom Martinom Babjakom. Zazneli známe melódie v netradičnej úprave pre štyri kontrabasy i skladby napísané
špeciálne pre toto originálne hudobné zoskupenie.
(Pokračovanie na 3. str. obálky)
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V  duchu osláv 125. výročia múzea sa niesli viaceré podujatia a aktivity počas celého roka,
počnúc májovou Nocou múzeí a galérií. Múzejné
expozície na Štefánikovom námestí v Kremnici
ponúkali pestrý program pre celú rodinu. Deťom
bol venovaný koncert pod názvom Pesnička je
liek. Do doby spred 100 rokov zase návštevníkov
preniesol Cisársky a kráľovský dychový komorný orchester. V  expozícii Líce a rub peňazí bola
pripravená hra, počas ktorej mohli návštevníci
odhaliť tajomstvo zašifrované v denníku kremnického mešťana – archivára, historika a zakladateľa múzea Pavla Križka. Jedinečnú príležitosť
dozvedieť sa zaujímavosti o bratislavských korunováciách uhorských kráľov poskytla prehliadka
unikátnej medzinárodnej výstavy pod názvom
Coronatus Posonii v galérii múzea. Záver večera
patril divadelným prehliadkam numizmatickohistorickej expozície.
V  prázdninových mesiacoch múzeum pripravilo hneď niekoľko podujatí. Romantiku dávnych
čias priniesli na kremnický Mestský hrad nočné
divadelné prehliadky z cyklu Letné noci múz. Tentoraz oživili príbeh tajomného náhrdelníka kráľovnej Beatrix, manželky uhorského kráľa Karola
Róberta z Anjou, ktorý Kremnici udelil mestské
privilégiá. Na výstave Pôvab kameninových záhrad boli v rámci podujatia Čaro keramiky realizované ukážky remeselnej tvorby a kreatívne
workshopy. Témou boli kvety v najrôznejších podobách. K letu patria aj pikniky, preto aj Múzeum
mincí a medailí ponúklo návštevníkom možnosť
stráviť príjemné chvíle v kruhu svojich blízkych
v netradičnom prostredí na podujatí Piknik na
hrade. Ďalšie letné podujatie pod názvom Príbehy v múzeu ponúklo špeciálne divadelné prehliadky expozície Líce a rub peňazí. Posledným
prázdninovým podujatím v múzeu bola Noc na
hrade. Úvod večera patril Robovi Miklovi, ktorý
spolu so svojimi hosťami uviedol hudobno-poetické pásmo BREHY. Po zotmení bolo možné
priamo z areálu Mestského hradu obdivovať krásy hviezdnej oblohy s komentárom odborníkov
z Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána
Hella v Žiari nad Hronom.
Okrem kultúrnych podujatí pripravilo múzeum
aj niekoľko edukačných programov pre rôzne
skupiny návštevníkov od škôl až po seniorov, ktoré priblížili rôzne zaujímavosti z histórie i zo zákulisia múzea.
Erika Grniaková, Múzeum mincí a medailí Kremnica
Foto: Ivan Pepich

Počas Noci múzeí a galérií zostali brány múzea otvorené dlhšie než zvyčajne

Príbehy v múzeu oživili dávne historky z dejín mesta Kremnica

Nočné prehliadky expozície Líce a rub peňazí poodhalili i niektoré dávne tajomstvá

