VÝROČNÁ SPRÁVA OBECNÉHO MÚZEA V CÍFERI ZA ROK 2015

Obecné múzeum v Cíferi bolo zriadené uznesením Obecného zastupiteľstva v Cíferi zo dňa 15. 12.
2011.
Múzeum má k dispozícii depozitár, teda priestor, kde je možné odkladať a reparovať zbierkové
predmety, ktorý je umiestnený v priestoroch hasičskej zbrojnice.
Nakoľko múzeum nemá k dispozícii stále výstavné priestory, výstavy a podujatia organizuje v
priestoroch Obecnej knižnice a Domu kultúry pri Obecnom úrade v Cíferi.

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ OBECNÝM MÚZEOM V ROKU 2015
Január
27. január 2015 – Holokaust memorial day - spomienkové stretnutie (prednáška, premietanie filmov,
spomienky)
Marec
17. marec 2015 – Ľudovít Štúr - prednáška
25. marec 2015 – Sviečková manifestácia – spomienkové stretnutie (prednáška, spomienky priamych
účastníkov), vernisáž výstavy dokumentov a fotografií
25. marec 2015
- Holokaust – odborná prednáška PhDr. Kataríny Meškovej – Hradskej, PhD.
28. marec 2015 –Výstava „Veľkonočné symboly a zvyky“ v spolupráci s MO MS
28. marec 2015 - Výstava „120 výročie lekárne v Cíferi“
29. marec 2015 - Výstava „120 výročie lekárne v Cíferi“
Máj
16. máj 2015 – Noc múzeí a galérií – výstava obrazov Miloša Prekopa, Výstava vojenskej spojovacej
techniky
Jún
4. – 5. jún 2015 – Gocnodské hodové slávnosti – Etnologická výstava „Gocnod v dobách minulých“
Júl
25. júl 2015 - Slávnostné otvorenie „Roka Vendelína Jankoviča“
September
17. september 2015 – odborný Seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia PhDr. Vendelína
Jankoviča, CSc.
17. september 2015 – otvorenie výstavy „Život a dielo Vendelína Jankoviča“ – v spolupráci
s Pamiatkovým úradom SR a rodinou
19. – 20. september 2016 – Výstava ovocia, zeleniny a poľnohospodárskeho náradia – v spolupráci so
Zväzom záhradkárov

26. – 28. september 2015 – Cíferské hodové slávnosti –
výstava „Magdaléna Benkovská – ľudová umelkyňa z Cífera“ (mustry, výšivky)
výstava „Lekárne v Cíferi“, prezentácia skladačky „Lekárne v Cíferi“
výstava „Hold Vendelínovi Jankovičovi“
odhalenie pamätnej tabule na budove, kde sídlila prvá lekáreň v Cíferi
November
11. november 2015 – výročie ukončenia I. svetovej vojny – Deň červených makov
18. november 2015 – Deň boja za slobodu – spomienkové stretnutie, prezentácia publikácie
„Nespravodlivo stíhaní Cífer, Pác, Jarná“
December
12. – 13. december 2015 – „Čaro Vianoc“ – výstava betlehemov, medovníkov a vianočných symbolov
– v spolupráci s MO MS
13. december 2015 – Odhalenie Pamätnej tabule padlým v I. svetovej vojne v Jarnej

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
„LEKÁRNE V CÍFERI“ – skladačka vydaná pri príležitosti 120. výročia založenia prvej lekárne v Cíferi.
Náklad 150 kusov, počet strán 8, formát A4, tlač Bprint Trnava, zostavila A. Michalcová
„PAMATNICA PADLÝCH V I. SVETOVEJ VOJNE JARNÁ“ – zošit vydaný pri príležitosti odhalenia
Pamätnej tabule v Jarnej. Náklad 75 kusov, počet strán 10, tlač OcÚ Cífer, zostavila A. Michalcová
„VENDELÍN JANKOVIČ 1915 – 1997“ – zborník prednášok zo seminára pri príležitosti 100 ročnice
PhDr. Vendelína Jankoviča, CSc. Náklad 50 kusov, počet strán 50, tlač Bprint Trnava, zostavili D. Caja,
A. Michalcová
„NESPRAVODLIVO STÍHANÍ CÍFER, PÁC, JARNÁ“- publikácia venovaná obetiam komunistických
represálií v našej obci. Náklad 250 kusov, počet strán 150, tlač Bprint Trnava, zostavila A. Michalcová
ZBIERKOVÁ ČINNOSŤ
Do zbierok Obecného múzea v roku 2015 pribudli:
- Kríž s korpusom ukrižovaného a ženský lajblík – venovala Eva Domoráková, Cífer
- Kolekcia kuchynského náradia – venovala Anna Michalcová, Cífer
Musíme konštatovať, že zbierková činnosť múzea by sa mohla rozvíjať oveľa dynamickejšie, keby sme
mali k dispozícii stále výstavné priestory. Absencia týchto je citeľná, lebo darcovia by radi videli
predmety venované múzeu aj vystavené, nielen uskladnené. Päťročné čakanie na priestory je veľmi
dlhou dobou. Múzeum nemôže existovať iba s depozitárom. Zdá sa, že obec nevyvíja dostatočné
úsilie na hľadanie priestorov, v ktorých by sa dala otvoriť aspoň pamätná izba – bola by stálou
expozíciou. Z nášho pohľadu iba takéto riešenie pritiahne záujem obyvateľov. Nahrádzanie
výstavných priestorov múzea výstavami v prepožičaných priestoroch v knižnici, resp. v kultúrnom
dome, ktoré sa musia v krátkej dobe likvidovať, nie je riešením.

