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Tlačová správa k výstave

Žijem na strome a je mi dobre
Harmonický život na strome
Miesto konania:
Trvanie výstavy:
Kurátorka výstavy:
Zodpovedná za GMM:
Vernisáž výstavy:

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
7. december 2017 – 28. február 2018
RNDr. Elena Martincová (Stredoslovenské múzeum v Banskej
Bystrici)
RNDr. Monika Gálffyová (biologička GMM)
7. december 2017 o 15.00 hod.

7. decembra 2017 o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea
v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Žijem na strome a je mi dobre“, ktorá
návštevníkom predstaví tajomný život na strome, ktorý pri prechádzke prírodou
nevnímame. Výstava potrvá do 28. februára 2018.
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote pripravilo v spolupráci so
Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici reprízu interaktívnej výstavy Žijem na
strome a je mi dobre, ktorá poskytne návštevníkom možnosť dozvedieť sa zážitkovou
formou poznatky o rozmanitosti života na stromoch a v ich okolí.
Pre dnešného človeka sú stromy niečo bežné, možno pekné a určite dôležité, ale
málokto vie skutočne popísať a porozumieť dôležitosti stromov pre existenciu mnohých
rastlinných, živočíšnych druhov, húb a napokon aj človeka, ako aj ich nenahraditeľnosť v
globálnom ekosystéme Zeme.
Rozmanitosť života na stromoch je prezentovaná na príklade piatich druhoch stromov:
dub, lipa, vŕba, jedľa a jabloň. Návštevník môže poznávať jednotlivých zástupcov vtákov,
cicavcov a hmyzu, cez vystavené zbierkové predmety. Súčasťou výstavy je niekoľko
interaktívnych prvkov, ktoré umožnia návštevníkovi zmysluplne a tvorivo stráviť čas na
výstave, obohatiť si svoje vedomosti a zamyslieť nad skutočným významov stromov pre
samotnú existenciu života na našej planéte.

Autorka tlačovej správy:

RNDr. Elena Martincová (Stredoslovenské múzeum v Banskej
Bystrici)

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou :
Mgr. Martina Oštrom Mareková
tel.: 047/56 32 741, e-mail: marekova@gmmuzeum.sk
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