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Mesiac máj sa zvykne v povedomí verejnosti čoraz viac spájať s múzeami, galériami, ich 

prácou a aktivitami. Dôvodom je celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré už niekoľko 

rokov neobchádza ani Slovensko. Aj slovenské múzeá a galérie tak majú v sobotu 18. mája 2019 opäť 

možnosť viac sa priblížiť návštevníkom a neštandardnou formou im predstaviť svoju činnosť.   

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene sa tento rok zapojilo nielen do 15. ročníka Noci 

múzeí a galérií, ale podobne, ako v predošlých rokoch aj do unikátnej spolupráce banskobystrických 

a zvolenských inštitúcií pri príprave a realizácii tohto podujatia. Všetky partnerské múzeá a galérie – 

Múzeum SNP, Stredoslovenské múzeum, Stredoslovenská galéria, Literárne a hudobné múzeum 

a Slovenská národná galéria Zvolenský zámok - si pre návštevníkov pripravili naozaj bohatý 

a zaujímavý program. Už samozrejmosťou sa stal špeciálny historický vlak premávajúci v deň 

podujatia medzi Banskou Bystricou a Zvolenom a MHD v oboch mestách v čase od 15:00 do 24:00 

úplne zadarmo – ako lístok v oboch prípadoch slúži opečiatkovaná dvojeurová vstupenka z podujatia. 

Záujemcovia sa po navštívení aspoň štyroch partnerských múzeí a galérií môžu navyše zapojiť  

do súťaže o hodnotné ceny.       

Program tohtoročnej Noci múzeí a galérií v Lesníckom a drevárskom múzeu, ktorý sa 

začína o 16:00, bude veľmi pestrý, zábavný i poučný. Jeho hlavnou témou je mapovanie a mapy 

najrôznejšieho druhu – lesnícke, historické i tie školské. V popoludňajšom programe 

venovanom rodinám a deťom sa z návštevníkov stanú bádatelia, ktorí pátrajú po tajomstvách 

starých máp z fondu múzea. Pomôže im v tom nielen bystrý um, ale aj dve konské posily 

z koniarne na Hornej Trebuli. Otec slovenského lesníctva Jozef Dekret Matejovie poodhalí 

tajomstvo svojej, dvesto rokov starej mapy a pozorní návštevníci sa naučia aj niečo o lesníckych 

značkách a meračkách.  

Po zotmení sa múzeum zahalí do tajomnej atmosféry, ktorú osvetlí svetlo sviec 

a historických svietidiel. Nočnú prehliadku spríjemní káva podávaná v múzejnej kaviarni.    

O 21:00 sa návštevníci môžu tešiť na vystúpenie Borisa Čellára & WoodPack Brothers. 

Štyria profesionálni hudobníci a perkusionisti prenesú svojou éterickou hudbou všetkých 

prítomných do magického sveta svojho vlastného vynálezu: rytmicko-melodického hudobného 

nástroja WoodPack. Po skončení koncertu si záujemcovia pod vedením autora budú môcť 

vyskúšať hru na tomto netradičnom, ale veľmi pôsobivom hudobnom nástroji.  

Na Noc múzeí a galérií 2019 v Banskej Bystrici a vo Zvolene si rozhodne treba posvietiť!    
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