ČINNOSŤ MÚZEA SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
ZA ROK 2013
Provinčný dom – sídlo Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi -komplexný reštaurátorský výskum
objektu v zmysle rozhodnutia KPÚ KE-09/1606-02/6685JJ, KE-11/464-02/2246/ZD a výsledkov
AHV Provinčný dom Sp. N. Ves 2010.

Pohľad na budovu Provinčný dom z Levočskej ulice
– súčasný stav

Detail fasády z Levočskej ulice

Komplexný výskum NKP Kaštieľ s areálom Markušovce a jeho častí (č. ÚZPF): Kaštieľ
Máriássyovský 671/1, Stavba hospodárska 671/3, Park francúzsky 671/5, Markušovce 053 21,
Michalská ulica č.59a č.53
III. etapa komplexného výskumu v zmysle zistených výsledkov 2011 (havarijný stav)podľa
rozhodnutí KPÚ č.: KE-11/55-04/158/SM, KE-11/1609-02/6878/SM, KE-11/1497-02/6606/SO a
záväzné stanovisko č.KE-12/1697-02-7540/SM.

Súčasný stav - park francúzsky Markušovce

Súčasný stav Hospodárska budova

Stav zavlhnutých murív na objektoch kaštieľa a hospodárskej budovy v Markušovciach

Skvalitnenie ochrany fondu historických obrazov v depozitári
nového výsuvného, závesného systému.

Starý historický depozitár v Markušovciach

Markušovce - vybudovanie

Nový závesný, vysúvný systém, tvorený
z vysúvateľných rámov, ktoré tvoria 8 blokov

Reštaurovanie súboru klasicistického nábytku z kaštieľa v Markušovciach

Stav pred reštaurovaním

Stav počas reštaurovania

Celkový stav po reštaurovaní

(TI)

Ebooks- elektronické publikácie o Múzeu Spiša
Propagácia Múzea Spiša ako kultúrnej organizácie KSK a jej pobočiek prostredníctvom
elektronickej publikácie šírenej pomocou virtuálnych kníhkupectiev

Regionálne múzeá a turizmus: Výzva alebo slepá ulička?
Seminár na kolesách - medzinárodná konferencia

Prvý blok prednášok vo výstavných priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Prehliadka centra Krakova - Sukienice, Katedrála Panny Márie, rynek - námestie

Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši v minulosti
3. 5. 2013 - 30. 9. 2013

Prezentácia zbierok, vyhotovené fotoplachty zvoníc

Kamenný herbár
3. 10. 2013 - 15. 1. 2014

Vyhotovený výstavný modulárny
nábytok, pohľad

Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 - 1876
Podtatranské múzeu v Poprade 1. 2. - 22.4.2013
Ľubovnianské múzeum - hrad v Starej Ľubovni 22. 4. - 30. 9.2013
Východoslovenské múzeum v Košiciach 24.10. 2013 - 27. 1. 2014

Zlepšenie technického vybavenia Múzea Spiša výpočtovou a digitálnou technikou

PC zostava ako dátové ložisko ( pc skrinka, klávesnica, monitor )

PC zostava LENOVO (pc skrinka, monitor,
klávesnica,myš)

Doplnenie prístrojového vybavenia paleontologického laboratória a preparatórskej dielne
- štvrtá etapa

Laboratórna sušička

Ultrazvuková čistička

Elektrická preparovačka

Zabezpečenie trvalého odborného uloženia botanických, paleontologických a numizmatických
zbierok.

Väčšia herbárová škatuľa

Menšia herbárová škatuľa

Uloženie mincí v depozitári v nových boxoch a albumoch

Profesor Andrej Reiprich- osobnosť vedy

Propagačné materiály Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, vyhotovené v roku 2013

