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Tlačová správa: Výstava - Čo bolo pred 1989 

V Rožňave, 4.10.2019 

Výstava v Baníckom múzeu v Rožňave priblíži obdobie aj pád socializmu. 

 

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pri 

príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripravilo pre širokú verejnosť výstavu „Čo bolo pred 1989“, 

ktorá sa zároveň koná pod záštitou predsedu KSK Rastislava Trnku.  

Výstava, ktorá sa bude konať v Baníckom múzeu v Rožňave, je súčasťou série podujatí, ktoré 

pripravil Košický samosprávny kraj pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Počas mesiacov 

november a december sa budú v kultúrnych zariadeniach KSK konať rôzne podujatia pripomínajúce 

tieto významné dejinné udalosti. Séria podujatí nesie názov Nežná – 30 rokov po.  

Výstava v Baníckom múzeu v Rožňave bude inštalovaná vo výstavných priestoroch Galérie 

Baníckeho múzea v Rožňave od 17. októbra 2019 do 10. februára 2020. V rámci nej si múzejníci pre 

záujemcov prichystali aj rôzne sprievodné podujatia, ako napríklad Spomienkový deň k Nežnej 

revolúcii (15. november 2019). Okrem toho si múzejníci pripravili pre mladšiu generáciu tradičné 

múzejno-pedagogické aktivity. 

Témy prezentované na výstave sa budú týkať obdobia budovania socializmu na území 

Československa, od tzv. „Víťazného februára“ v roku 1948, kedy sa dostala k moci Komunistická 

strana Československa, až do pádu režimu v novembri 1989. Pri príležitosti nadchádzajúceho 30. 

výročia Nežnej revolúcie, výstava dokumentuje mimo samotných novembrových udalostí aj ďalšie 

dôležité historické momenty, ako je napríklad príchod vojsk Varšavskej zmluvy do Rožňavy v auguste 

1968. 

Ako uviedol kurátor výstavy, Pavol Horváth: „Výstava bude zložená z troch menších celkov – v úvode 

približuje utopistickú komunistickú ideológiu, v ďalšej časti každodenný život a poslednou bude časť 

s názvom „Od útlaku k slobode“, ktorá dokumentuje tie najvýznamnejšie udalosti, ako vpád vojsk 

Varšavskej zmluvy a samotnú Nežnú revolúciu.“ 

Návštevníci budú môcť vidieť rôzne predmety ako je napríklad busta Lenina, model krížnika 

Aurora - jedného zo symbolov Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, vojenské uniformy a taktiež 

aj rôzne fotografie, predmety každodenného života a militárie z tohto obdobia. Kurátor okrem toho 

využil archívne materiály múzea, Štátneho archívu Košice – pobočka Rožňava a súkromných osôb.  



Vernisáž výstavy sa uskutoční 17. októbra 2019 o 15:30 hod. v Galérii Baníckeho múzea 

v Rožňave, Nám. baníkov 25. 

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

 

Tešíme sa na vašu návštevu! 


