Deň študentstva strávili mladí kultúrne
Počas akcie Deň študentstva v kultúre navštívilo
sprístupnené expozície
štyroch zapojených
múzeí a jednej galérie
Žilinského samosprávneho kraja spolu 447
návštevníkov, z toho 204
študentov.
Najväčší úspech zaznamenalo
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Oravský hrad zdarma
privítal až 120 študentov zo
stredných a vysokých škôl. Záujem vzbudila i Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne. Návštevnosť študentov
bola v tento deň vyššia ako po
iné dni mimo sezóny. Hlavnou
myšlienkou podujatia bolo
umožniť študentom stredných

a vysokých škôl v deň ich sviatku bezplatný vstup do zúčastnených múzeí a takouto formou
podporiť ich záujem o kultúru.
„Je veľmi dôležité, aby dnešní
mladí ľudia vedeli, z akého kultúrneho prostredia pochádzajú,
a čo všetko ovplyvňovalo ich
predkov. Jedným zo spôsobov,
ako si toto poznanie ozrejmiť,
sú aj návštevy našich kultúrnych ustanovizní. Veríme, že
takáto akcia nájde svoje miesto
v kalendáriu našich múzeí aj
v ďalších rokoch a priláka nových návštevníkov z radov študujúcej mládeže,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária
Jagnešáková.
Považské múzeum zaznamenalo v areáli Budatínskeho
hradu taktiež zvýšený nárast

študentských
návštevníkov.
Za najatraktívnejší bod prehliadky študenti považovali
veľký model železničnej trate so železničnými stanicami.
Návštevou študenti poctili
i domčeky v Čičmanoch. Svoje brány otvorilo v tento deň
aj Múzeum liptovskej dediny
v Pribyline. Kysucké múzeum
v Čadci sprístupnilo výstavu
Amazónia verzus svet, kde bolo
možné vidieť i živé živočíchy
z tropických častí zeme. V Kaštieli Radoľa zaujala výstava Liptovskí murári pomáhali stavať
Budapešť, ktorá trvá až do 30.
novembra. Do akcie sa zapojila Kysucká galéria v Čadci, kde
v súčasnosti prebieha výstava
výtvarníka Miroslava Cipára.
Ľubomíra Masnicová
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Študentov najviac zaujal model železničnej trate. 					

V Kaštieli Radoľa

Výstava o liptovských murároch potrvá do konca novembra. 				
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Mládež na Oravskom hrade
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Sviatku študentov prialo i počasie.						
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