
Pripomenuli sme si 30. ročník MDM vo Vihorlatskom múzeu v Humennom  

 

 

 Vihorlatské múzeum v Humennom sa dňa 22. mája po tridsiatykrát pripojilo 

k oslavám Medzinárodného dňa múzeí (MDM) v rámci členských partnerov Medzinárodnej 

organizácie múzeí ICOM. Počas prvého ročníka podujatia MDM v Humennom v roku 1986  

prešlo bránami múzea viac než dve tisícky návštevníkov. Mnohí návštevníci akoby „objavili“ 

múzeum. Ohlas podujatia rezonuje u verejnosti dodnes a na pôde múzea vzišla nová tradícia. 

Každoročne pripravuje Vihorlatské múzeum pre širokú verejnosť vo svojich 

expozičných a výstavných priestoroch  renesančného kaštieľa a priľahlého skanzenu bohatý 

kultúrny program  s množstvom podujatí. Okrem tradičnej expozičnej ponuky, v aktuálnom 

ročníku poskytlo múzeum svojim návštevníkom v Galerijnej sieni Oresta Dubaya dve 

sprístupnené výstavy – výstavu obrazov súčasného maliara Miroslava Kudziu a exotickú 

výstavu historických fajok z obdobia 17. – 20. storočia. Obe výstavy si môžu záujemcovia 

prezrieť do konca júna tohto roka. Predovšetkým detských návštevníkov uvítalo múzeum 

v prírodovednej expozícii prostredníctvom zbierok na ploche viac než tristo metrov 

štvorcových.  

Trvalej priazni hostí sa aj v tomto roku tešila umelecko-historická expozícia 

inštalovaná v pôvodných interiéroch renesančného kaštieľa s autentickým mobiliárom, 

bytovými doplnkami a umeleckými predmetmi od čias renesancie po 20. storočie. Súčasťou 

týchto priestorov je aj sakrálna expozícia nachádzajúca sa v pôvodných priestoroch niekdajšej 

kaštieľskej kaplnky zo 17. storočia.  Najviac pozornosti pútali štyri miestnosti kaštieľa 

so vzácnymi nástennými maľbami z obdobia  18. storočia. Zaujímavou ponukou v tomto 

ročníku boli akiste novoobjavené architektonické prvky na vonkajšej fasáde kaštieľa, ktoré sa 

podarilo objaviť a zreštaurovať v rámci súčasnej obnovy kaštieľa –  sídla Vihorlatského 

múzea.  

Autentické prostredie skanzenu je po nedávnej rozsiahlej rekonštrukcii naďalej 

ideálnym prostredím prezentácie tradičných ľudových remesiel a miestom oživovania 

a uchovávania bohatej ľudovej kultúry regiónu. V tomto roku sa v skanzene predstavili 

ľudoví rezbári, hrnčiari, šperkári a maliari zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny, čím sa múzeu 

podarilo medzinárodný deň múzejníkov osláviť vskutku medzinárodne. Tradičnou súčasťou 

podujatia  MDM bola v areáli skanzenu aj v tomto roku svätá liturgia v kostolíku sv. Michala 

Archanjela. Do programovej ponuky múzeum zaradilo rekreačné jazdy na koňoch 

a astronomické pozorovania,  ktoré sa tešia záujmu detských návštevníkov.  

Symbolickou bodkou ukončenia tohtoročných spoločných múzejných osláv boli 

vystúpenia Folklórneho súboru Vihorlat Snina (FS Vihorlat zo Sniny bol zároveň  

vystupujúcim súborom počas prvého ročníka osláv MDM v Humennom v roku 1986) 

a akordeónového súboru žiakov Základnej umeleckej  školy v Humennom.  

V  priebehu troch desiatok rokov sa podujatie MDM vo Vihorlatskom múzeu  stalo 

osvedčenou marketingovou značkou. Iba v priebehu posledných desiatich rokov navštívilo 

Vihorlatské múzeum počas osláv  MDM vyše desať a pol tisíc návštevníkov. Takmer tisícovú 

návštevnosť v tomto roku sa Vihorlatskému múzeu podarilo dosiahnuť vďaka 

profesionálnemu prístupu a  osobnej zainteresovanosti múzejných pracovníkov, spolupráci 

mnohých spoločenských subjektov a záujmu verejnosti. Múzeum vníma záujem verejnosti 

ako cennú devízu do ďalšej svojej činnosti a zároveň aj ako záväzok a tvorivú výzvu pri 

náročnej práci uchovávania a zveľaďovania spoločného kultúrneho dedičstva. Všetkým 

návštevníkom a podporovateľom  ďakuje Vihorlatské múzeum za prejavovanú priazeň.  
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