PALÁRI KOVA 20, BRATI SL AVA
"Čo od počiatku bolo, čo sme počuli,
čo na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli
a čoho sa nám ruky dotýkali,

Genéza vzniku
Múzejné zariadenie
"Múzeum Lutherovej reformácie na Slovensku"
vzniklo 19. júna 2020. Stalo sa tak približne
deväťdesiat rokov po tom, čo podobná myšlienka
zaznela z úst Jána Gömörihona na zasadnutí
generálneho konventu. V letných mesiacoch 2020
bola v priestoroch na Palárikovej 20 inštalovaná
prvá provizórna stála expozícia. Od septembra sa
zároveň začalo s prípravou jej doplnenia
a modernizácie, ktorá bola realizovaná
v spolupráci s občianskym združením HELP.
Tieto práce boli ukončené a odovzdané 2.12.2021.

o tom svedčíme, totiž o Slove života.“
1J 1, 1

OTVÁRACIE HODINY:
STREDA 10:00-16:30
ŠTVRTOK 10:00-16:30
PIATOK 12:00-16:00
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Reformácia...

Reformácia nebola zďaleka len náboženským pohybom,
ktorý chcel odstrániť z cirkvi nešváry, ale stala sa
významným impulzom rozvoja kultúry a vzdelanosti,
všade tam, kam sa jej myšlienkam podarilo preniknúť
a zakoreniť sa. Reformačné myšlienky, ale aj evanjelická
cirkev augsburského vyznania a jej osobnosti zohrali
dôležitú úlohu pri vývoji našej národnej identity. Múzeum
Lutherovej reformácie na Slovensku má ambíciu priniesť
nielen informácie, dotyk s históriou, ale ponúka
návštevníkovi i možnosť,
odpovedať si na dôležité životné otázky.

Zámerom malého, ale
odvážneho projektu, nebolo
len MAŤ múzejné zariadenie.
Hlavnou myšlienkou bolo
vytvoriť priestor pre ľudí,
kde si nielen osvoja základné
informácie o príchode,
vývoji a prínose reformácie
na území dnešného Slovenska,
ale kde budú môcť aj
premýšľať o sebe, svojom
živote, hľadať vlastnú
identitu.

Stála expozícia
Stála expozícia, umiestnená na prvom poschodí
a čiastočne aj na prízemí budovy, je zameraná
na príchod Lutherovej (nemeckej) reformácie
na územie dnešného Slovenska a následný vývoj
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Medzi
exponátmi dominujú archívne dokumenty
a historické knižničné dokumenty z fondov
Ústredného archívu ECAV, ktoré sú doplnené
predmetmi kultúrnej hodnoty z prostredia
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku.

Návštevník si bude môcť otvoriť truhlicu,
vyskúšať si ako znejú organové píšťaly,
pustiť si vybranú pieseň z audio-spevníka,
otáčať okienkami pexesa osobností...
Zámerom autorov bolo pritiahnuť okrem
radových návštevníkov aj študentov
základných a stredných škôl.
Práve preto bola expozícia doplnená aj
o interaktívne a audiovizuálne prvky.

