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Výstava 

„70. výročie založenia múzea v Novom Meste nad Váhom“ 

 

 Bývalé Okresné múzeum v Novom Meste nad Váhom, dnešné Podjavorinské múzeum, ktoré je 

oddelením Trenčianskeho múzea v Trenčíne v zriaďovateľskej činnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa dňa 20. augusta  2020 

o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch múzea uskutoční vernisáž k výstave 70. výročie založenia 

múzea v Novom Meste nad Váhom. Výstava dokumentuje výsledky činnosti múzea za obdobie rokov 

1950 – 2020 a výber zbierkových predmetov získaných v predmetnom období.  

 Podjavorinské múzeum je jedným z prvých múzeí, ktoré vznikli na Slovensku po roku 1945. 

Vzniklo 9. októbra 1950 ako Okresné múzeum v Novom Meste nad Váhom. Sídli v barokovej budove 

postavenej uprostred západnej strany námestia, nazývanej Ghillányho dom alebo “Ghillányovec” podľa 

jedného z majiteľov. 

 Návštevník v priestoroch expozície môže získať informácie o vlastníkoch budovy, v ktorej dnes 

múzeum sídli, o počiatkoch múzea a jeho zaujímavých medzníkoch v dejinách, ako aj o bohatom a 

rôznorodom zbierkovom fonde múzea, ktorým približuje život  a vývoj spoločnosti na strednom Považí.  

 Zberná oblasť bola veľmi bohatá z hľadiska archeológie, a z tohto dôvodu je táto vedná disciplína 

prirodzene zastúpená aj v súčasnej expozícii.  

Do múzea sa dostali tiež predmety dokumentujúce poľnohospodárstvo, ako hlavné zamestnanie 

obyvateľstva v minulosti. Spôsob ľudového odievania približujú odevy zdobené výšivkami 

charakteristickými pre jednotlivé regióny z okolia Nového Mesta nad Váhom. Pri tvorbe etnografickej 

zbierky sa kládol dôraz na autenticitu získaných predmetov, pochádzajúcich z terénnych výskumov.  

Súčasťou zbierkového fondu je aj zbierka histórie. Sú tu uložené materiály k dejinám najbližšieho regiónu 

– Čachtíc, Beckova a okolitého podjavorinského kraja.  

Základom zbierky literárnej histórie sa stala pozostalosť po národnej umelkyni Ľudmile Riznerovej-

Podjavorinskej, ktorá sa stala vlastníctvom múzea v roku 1951. Išlo o časť spisovateľkinho nábytku 

pochádzajúceho z jej bytu v Novom Meste nad Váhom. V múzeu nájdeme zachránené materiály aj           

k ďalším významným osobnostiam slovenskej literatúry, viažúcim sa na územie Trenčianskeho okresu 

svojím pôvodom alebo účinkovaním – Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, Júliusovi Bodnárovi, Ľudovítovi 

Vladimírovi Riznerovi, Jozefovi Ľudovítovi Holubymu či Dionýzovi Štúrovi. 

 

 Výstava bude pre verejnosť prístupná od 20. 08. 2020 do 13. 11. 2020 v Podjavorinskom múzeu 

v Novom Meste nad Váhom. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!  
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