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Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote – 
zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja 

 
 
UMENIE PÍSANIA. PO STOPÁCH STAROŽITNÝCH KALAMÁROV 

 
1. 7. 1. 7. 1. 7. 1. 7. –––– 30. 10. 2015 30. 10. 2015 30. 10. 2015 30. 10. 2015 

 
Cieľom výstavy „Umenie písania. Po stopách starožitných 
kalamárov“ je prezentovať svet historických kalamárov od novoveku 
až po 20. storočie. Výstava predstaví starožitné kalamáre 
zo zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea, ale 
i zo súkromných zbierok. Návštevníci sa môžu oboznámiť s históriou 
kalamárov a s vývojom umenia písania. Popri klasických úžitkových 

kalamároch, používaných v šľachtických a v meštianskych rodinách sú  prezentované aj 
jedinečné druhy týchto predmetov, a to ľudové, cestovné či školské nádoby na atrament 
a tiež suveníry vo forme kalamárov. Okrem iného je vystavený aj kalamár Istvána 
Ferenczyho, Mihálya Tompu a rodiny Gömöry.  
 
 
 

POZOSTALOSŤ GÖMÖRYOVCOV II. – A GÖMÖRYEK 
HAGYATÉKA II. KAŽDODENNÝ ŽIVOT JEDNEJ ŠĽACHTICKEJ 

RODINY NA FOTOGRAFIÁCH.  
EGY NEMESI CSALÁD MINDENNAPJAI FOTOGRAFIÁKON. 

11113333. 8. . 8. . 8. . 8. –––– 30. 9. 20 30. 9. 20 30. 9. 20 30. 9. 2015151515    
    

Ide o fotografickú výstavu, na ktorej sa prezentujú doteraz nevystavené zábery 
z neevidovaného fondu pozostalosti Gömöryovcov a Maróthyovcov. Fotky nás zavedú do 
zákulisia každodenného života šľachtickej rodiny zo Širkoviec na prelome 19. a 20. storočia, 
ako i prvej polovice 20. storočia. Zachytávajú rodinné výlety do okolia, rodinnú atmosféru, 
priateľský kruh, cestovania po Indií a Európe. Výstava je zároveň i pokračovaním úspešnej 
výstavy z roka 2011, doplnená o vzácny fotografický materiál s umeleckým podtextom.  

 

OD BABIČKY NA BOĽAČKY  
(LIEČIVÉ BYLINY NA VŠETKY CHOROBY) 

24. 9. 24. 9. 24. 9. 24. 9. –––– 30. 11. 2015 30. 11. 2015 30. 11. 2015 30. 11. 2015    
    

Výstava prezentuje základné informácie o problematike liečenia rastlinami 
a o fytoterapii, ktoré súčasnému človeku približujú históriu, tradície a zaujímavosti 
bylinkárstva a olejkárstva. Charakterizujú najznámejšie druhy liečivých i jedovatých rastlín, 
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rozšírených v našej oblasti. Výstava prináša informácie aj o pestovaní liečivých rastlín, 
špecifikuje výskyt, využitie, popisuje metódy výroby a prípravy bylinkových čajov. Nie je 
zameraná len na odbornú stránku, návštevníci sa dozvedia i ľudové názvy, či ochranné 
byliny. Výstava potrvá do 30. novembra 2015. Výstavu pripravilo Východoslovenské 
múzeum v Košiciach 
 
 

PREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACA    SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER    

 
 SMÚTIACI PASTIER  (PODĽA MIKLÓSA IZSÓA), sadrový 

odliatok, 1876 

Smútiaci pastier je najznámejším dielom sochára Miklósa Izsóa (1831-1875), ktorý istý 
čas pôsobil aj v Rimavskej Sobote a bol žiakom Istvána Ferenczyho. Originál sochy 
z carrarského mramoru vznikol v roku 1862 a dnes je súčasťou stálej expozície Maďarského 
národného múzea v Budapešti. Pre veľkú popularitu diela vzniklo v roku 1876 z iniciatívy 
vdovy po Miklósovi Izsóovi 175 sadrových odliatkov, opatrených  nápisom „Izsóbizotság“, 
z ktorých dva sú súčasťou zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea. Predmetom 
mesiaca september je jeden z nich. 

 
    

    
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA    

12. 9. 12. 9. 12. 9. 12. 9. –––– 13.  9. 2015 13.  9. 2015 13.  9. 2015 13.  9. 2015    
    GemerskoGemerskoGemerskoGemersko----malohontské múzeum vmalohontské múzeum vmalohontské múzeum vmalohontské múzeum v    Rimavskej Sobote si aj tento rok pripomenie Dni Rimavskej Sobote si aj tento rok pripomenie Dni Rimavskej Sobote si aj tento rok pripomenie Dni Rimavskej Sobote si aj tento rok pripomenie Dni 
európskeho kultúrneho dedičstva.európskeho kultúrneho dedičstva.európskeho kultúrneho dedičstva.európskeho kultúrneho dedičstva. V V V V    čase ich trvania si budú môcť návštevníci pozrieť stále čase ich trvania si budú môcť návštevníci pozrieť stále čase ich trvania si budú môcť návštevníci pozrieť stále čase ich trvania si budú môcť návštevníci pozrieť stále 
expozície aexpozície aexpozície aexpozície a    aktuálne výstavy múzea zdarma. Zároveň bude na budove od 11. 9. aktuálne výstavy múzea zdarma. Zároveň bude na budove od 11. 9. aktuálne výstavy múzea zdarma. Zároveň bude na budove od 11. 9. aktuálne výstavy múzea zdarma. Zároveň bude na budove od 11. 9. –––– 20. 9 2015  20. 9 2015  20. 9 2015  20. 9 2015 
vyvesená vlajka svyvesená vlajka svyvesená vlajka svyvesená vlajka s    logom  Dní európskeho kultúrneho dedičstva. logom  Dní európskeho kultúrneho dedičstva. logom  Dní európskeho kultúrneho dedičstva. logom  Dní európskeho kultúrneho dedičstva.     
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Stála vlastivedná expozíciaStála vlastivedná expozíciaStála vlastivedná expozíciaStála vlastivedná expozícia 

    

ProtifašistickProtifašistickProtifašistickProtifašistický odboj aý odboj aý odboj aý odboj a    SNP vSNP vSNP vSNP v    GemeriGemeriGemeriGemeri----MalohonteMalohonteMalohonteMalohonte    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stále expozície múzea prezentujú paleontologické, geologické, zoologické, 
archeologické, historické, etnografické a výtvarné danosti a zaujímavosti regiónu Gemer-
Malohont a ponúkajú komplexný pohľad na problematiku protifašistického odboja 
a Slovenského národného povstania v regióne.  Vlastivedná expozícia je obohatená o osobné 
predmety z pozostalosti rimavskosobotského básnika Mihálya Tompu (1817 – 1868), o 
neorenesančný jedálenský nábytok z polovice 19. storočia, používaný v kaštieli v Ožďanoch 
a klasicistický písací stôl z 2. polovice 18. storočia. Návštevníci sa môžu odfotiť s rodinou 
Istvána S. Munkácsiho, ktorý v roku 1910 daroval múzeu múmiu egyptskej ženy. 
Prostredníctvom zvukového panelu si vypočujete žaby, cicavce a najrôznejšie druhy vtákov.  
 
 
  

 
 
 
 
 

    
    

    
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!    

 

MÚZEUM OZNAMUJEMÚZEUM OZNAMUJEMÚZEUM OZNAMUJEMÚZEUM OZNAMUJE    
VSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤVSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤVSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤVSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ KULTÚRNYMI POUKAZMI! KULTÚRNYMI POUKAZMI! KULTÚRNYMI POUKAZMI! KULTÚRNYMI POUKAZMI!    

    
____________________________________________________________________________ 

    Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:       OtOtOtOtváracie hodiny:váracie hodiny:váracie hodiny:váracie hodiny:    
 Gemersko-malohontské múzeum      Pondelok – Piatok   8:00 – 16:00 
 Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota   Sobota – Nedeľa       9:00 – 16:00  
 tel.: 047/56 32 741, 56 32 730     (apríl – september) 
 fax: 047/56 32 730      Vstupné:Vstupné:Vstupné:Vstupné: 
 e-mail: office@gmmuzeum.sk     Dospelí – 2 €    
 Web: www.gmmuzeum.sk     Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP – 1 € 

Facebook: Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota Deti do 6 rokov – zdarma 


