Výročná správa OBECNÉHO MÚZEA CÍFER za rok 2014.
PODUJATIA organizované múzeom v roku 2014.
JANUÁR11. január 2014 – Slávnostné ukončenie roku Márie Hollósy v Cíferi.
16. január 2014 – prednáška a beseda s popularizátorom našej histórie Pavlom Dvořákom
o zaujímavostiach slovenských dejín.
27. január 2014 – Pamätný deň Holocaustu – spomienka na obete Holocaustu, ktoré
pochádzali z Cífera.
APRÍL –
12. – 13. apríl 2014 – Výstava Veľkonočných symbolov (v spolupráci s MO MS).
14. apríl 2014 – Deň nespravodlivo stíhaných – spomienkové stretnutie venované pamiatke
obetiam nespravodlivostí v Cíferi.
MÁJ –
4. máj 2014 – Prednáška PhDr. Bohumily Ferenčuhovej venovaná Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi pri príležitosti 95. výročia jeho tragickej smrti.
17. máj 2014 – Noc múzeí a galérií – podujatie venované národnému umelcovi Mikulášovi
Schneiderovi Trnavskému.
25. máj 2014 – Čítačka a beseda so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou.
31. máj 2014 – Deň tradičných remesiel – v cezhraničnej spolupráci s partnerskou obcou
Telnice.
JÚN –
5. jún 2014 – Prednáška RNDr. Branislava Matouška na tému „Životné prostredie a vtáctvo“.
22. jún 2014 – Svetový deň hier
28. jún 2014 – Hodové slávnosti na Páci – výstava predmetov a fotografií z páckej histórie.
SEPTEMBER –
20. – 21. september 2014 – Výstava ovocia, zeleniny, bonsajov a historického
poľnohospodárskeho náradia a predmetov. (v spolupráci so Zväzom záhradkárov v Cíferi)
27. september 2014 – Cíferské hodové slávnosti – výstava „Znovuobjavené stuhy“
NOVEMBER –
11. november 2014 – Výročie ukončenia I. svetovej vojny – Deň červených makov.
DECEMBER –
13. – 14.december 2014 – „Čaro Vianoc“ – výstava betlehemov, vianočných symbolov
a medovníkov. (v spolupráci s MO MS)

ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ.
Do zbierok Obecného múzea v roku 2014 pribudli:
Kolekcia výšiviek – darovala Eva Cisárová – Mináriková, Bratislava

Oltárna plachta – daroval Ernest Blažek, Križovany
Keramická váza – darovala Anna Merceková,Cífer
Štóla s cíferskou výšivkou (zlatom), alba a košeľa – daroval vdp. Jozef Lefler, Cífer
Detská kolíska – darovala Dugovičová, Cífer
Kronika Obce Gocnod – zapožičal Tadeáš Odler, Cífer
Nakoľko Obecné múzeum nemá vlastné priestory, všetky zbierkové predmety sú uchovávané
v depozite Obecného múzea v Cíferi. Vystavované sú v rámci podujatí múzea v priestoroch
Obecnej knižnice a veľkej sály Domu kultúry.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ.
V rámci mikroprojektu „Oživenie umelecko- remeselných tradícií obce Cífer a Telnice“ sa
pracovníci múzea v roku 2014 podieľali na vydaní brožúry „Umeleckoremeselné tradície obcí
Cífer a Telnice“.
Hlavnou výzvou je však vydanie monografie obce. Práce na príprave vydania pokračujú.

