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OSLÁVTE SO STREDOSLOVENSKÝM MÚZEOM 130. NARODENINY
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici je najstaršou kultúrnou inštitúciou v Banskej Bystrici
a patrí medzi najstaršie v kraji. Vo svojom bohatom zbierkovom fonde uchováva viac ako 180 tisíc
zbierkových predmetov, ktorými približuje vývoj spoločnosti a prírody stredného Slovenska v troch
historických budovách: v Thurzovom dome, Matejovom dome a Tihányiovskom kaštieli.
Rok 2019 sa v múzeu nesie v znamení významných jubileí. Práve tento piatok, 12. júla 2019
ubehne presne 130 rokov, od kedy bola podpísaná zakladacia listina múzea. Na svoje narodeniny ale
múzeum dary nečaká, práve naopak. Obdaruje verných, ale aj nových návštevníkov voľným vstupom do
všetkých expozícií a na výstavy Stredoslovenského múzea v dňoch 12., 13. a 14. júla.
Vtedajšie Mestské, dnešné Stredoslovenské múzeum vzniklo 12. júla 1889. Žiadosť o vznik múzea
predložil Dr. Štefan Holesch, hlavný notár mesta Banská Bystrica a neúnavný propagátor myšlienok
múzejníctva. Mesto vybralo za najvhodnejšiu budovu majestátny Matejov dom, ktorý sa týči v hradnom
komplexe už od 15. storočia. Prvá múzejná expozícia bola napokon otvorená 17. októbra 1909 a tento
rok slávi 110. výročie. Po obnove Thurzovho domu sa múzeum v roku 1958 presťahovalo do väčších
priestorov na námestí.
V Matejovom dome sa v súčasnosti nachádza unikátna expozícia venovaná histórii Banskej
Bystrice, ktorá v tomto roku oslavuje svoje prvé desaťročie. V Matejovom dome v týchto dňoch
prebiehajú rekonštrukčné práce, no v najbližších mesiacoch otvorí svoje brány a klenoty umiestnené na
troch poschodiach domu budú opäť prístupné verejnosti.
Tihányiovský kaštieľ, v ktorom sídli prírodovedná časť múzea, si v roku 2019 pripomína svoje
30. narodeniny. Rozsiahla expozícia Príroda stredného Slovenska, ktorá bola otvorená v roku 1989, bude
v decembri doplnená špeciálnou výstavou venovanou 30. výročiu.
„Stredoslovenské múzeum patrí k najstarším muzeálnym inštitúciám v Banskobystrickom kraji.
130. výročie slávime v Thurzovom dome už od mája výnimočnou výstavou, výročia v Matejovom dome si
už čoskoro pripomenieme jeho slávnostným znovuotvorením a aj 30. výročie otvorenia expozície
v Tihányiovskom kaštieli spečatíme koncom roka bohatou výstavou. Najväčším darom pre naše múzeum
budú spokojní návštevníci, ktorí azda zavítajú aj počas tohto víkendu do Thurzovho domu či
Tihányiovského kaštieľa a stanú sa tak súčasťou ďalšej kapitoly v histórii Stredoslovenského múzea,“
pozýva riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici PhDr. Marcel Pecník.
Thurzov dom ponúka atraktívnu výstavu 130 rokov interpretácií histórie či návštevu unikátnej
Zelenej siene, Tihányiovský kaštieľ rovnako úspešnú výstavu Tajomstvá pod hladinou, ako aj stálu
expozíciu Príroda stredného Slovenska. V nedeľu sú pre najmenších pripravené v Thurzovom dome aj v
Tihányiovskom kaštieli tradične obľúbené tvorivé dielničky.
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