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Digitálne múzeum v Starej radnici
10. 12. 2015 – 28. 2. 2016, výstavná sieň v Starej radnici
Výstava prinesie pohľad na výsledky
národného projektu Digitálne múzeum
v rámci Operačného programu
informatizácia spoločnosti, prioritná
os 2.
V rokoch 2014 - 2015 prebiehala
digitalizácia aj v Múzeu mesta
Bratislavy. Digitalizáciou prešlo
13 675 zbierkových predmetov,
z ktorých odborní pracovníci múzea
vybrali konkrétnu vzorku a na nej
verejnosti priblížia podstatu projektu.
Garantkou projektu v Múzeu mesta Bratislavy je Mgr. Marta Janovíčková,
zástupkyňa riaditeľa. Do projektu bolo zapojených takmer 40 odborných zamestnancov,
kurátorov zbierok a reštaurátorov ako aj externých zamestnancov MMB.
Cieľom projektu bolo zvýšenie hodnoty zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy
prostredníctvom vizualizácie a komplexného vedomostného spracovania zbierkových
predmetov.
Predmety sa snímali v dvoch kategóriách: plošné (2D) a trojrozmerné predmety (3D)
v dvoch skupinách podľa veľkostí.
Digitalizácii predchádzal výber predmetov v rámci určených dimenzií a ich príprava na
snímanie, ktorá spočívala v konzervovaní a čistení predmetov. Podstatnú časť tejto činnosti
vykonali pracovníci Múzea mesta Bratislavy, vyše 2600 predmetov konzervovali
pracovníci financovaný z projektu.
Garantom projektu za múzeá je Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej
Bystrici, snímanie objektov realizovala spoločnosť TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. STUDIO 727.
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Príbehy o skutočných ľuďoch a historických udalostiach Bratislavy od najstarších čias
prináša publikácia Maľované dejiny Bratislavy. Netají sa didaktickým zámerom.
Chronologicky ozrejmuje historické súvislostí – od praveku cez starovek, stredovek do
novoveku (polovica 20. storočia) – prostredníctvom pútavých príbehov, ktoré vytrvalo
a rád podáva svojim poslucháčom, ale i čitateľom vynikajúci historik Pavel Dvořák.
Kniha je výsledkom dvojročného projektu Múzea mesta Bratislavy, ktorý bol poňatý ako
ilustrátorská súťaž detí a mládeže vo veku 4 – 16 rokov. Hodnota knihy spočíva najmä
v širokom a rôznorodom autorskom prejave, vytváranom kolektívom malých i mladých
umelcov. Detský prejav dodáva knihe slobodu a originalitu.
Publikácia je venovaná deťom, rodičom, ale i pedagógom. Vytvára veľmi živý, farebný
priestor na hravú komunikáciu o histórii hlavného mesta Slovenska. Zároveň môže na
školách vynikajúco ozvláštniť hodiny dejepisu, pomôcť žiakom upevniť asociácie
v preberanom učive, ale i formovať ich názor na svet v historickom kontexte.
2015/ 215 strán / tvrdá väzba / ISBN 978-80-89636-05-1
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VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŠKOLY – v stálej ponuke
Len prihlásené skupiny na: +421 2 591 008 27(17), +421 917 61 77 80
beata.husova@bratislava.sk; justina.striesova@bratislava.sk
Mária Terézia a my, Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Remeslo má zlaté dno, Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Na návšteve u Apponyiho, Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
Mesto ako na dlani, Múzeum zbraní, Michalská veža
Arthur Fleischmann/ Po stopách bratislavského rodáka, Múzeum Arthura
Fleischmanna
Stopy vicusu v Gerulate, Antická Gerulata v Rusovciach
Deti, nakuknite do múzea, Múzeum dejín mesta, Stará radnica

REMESELNÉ VIANOČNÉ TRHY 2015
– nádvorie Starej radnice
Výzva: Zapojte sa do súťaže o originálnu
a najmä „O najkrajšiu ručne vyrobenú
vianočnú ozdobu“
Rok s rokom sa stretol a Múzeum mesta
Bratislavy dáva opäť priestor na nádvorí
Starej radnice remeselníkom zo Slovenska.
To čo bolo dobré v roku 2014 ostáva
a zároveň vzniká nová tradícia. Voľné
združenie remeselníkov Slovenska popri
predaji remeselných výrobkov znova
pripravuje súťaž o najkrajšiu vianočnú
ozdobu. Ozdoby do súťaže môžu
záujemcovia odovzdať organizátorom
priamo na nádvorí Starej radnice.

© Vianočný pozdrav
archív Múzeum mesta Bratislavy – Detský ateliér Múzeum
má budúcnosť

Hlasovať za najkrajšiu ozdobu má možnosť
verejnosť na facebook:
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https://www.facebook.com/RemeselneVianocneTrhy.
Všetky súťažné ozdoby potešia obyvateľov niektorého bratislavského domu seniorov.
Ďalší program:
Každú sobotu bude prebiehať prezentácia a ukážky jednotlivých remesiel – cínolejárstvo,
tvorba vitráží, včelárstvo a drevorezba.
Každú nedeľu si budú môcť zase návštevníci vyskúšať techniku drôtovania s Lenkou
Vrabcovou.
Program doplnia vystúpenia folklórnych súborov – Kobylka, Chočanka a detská ľudová
muzička FidliCanti. Celkovú atmosféru budú dopĺňať zvieratká, ktoré potešia v strede
mesta hlavne tých najmenších.
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