
AKTIVITY PRE DETI
MÚZEUM BETLIAR 2019



PREDNÁŠKA O REŠTAUROVANÍ
STRUČNÝ POPIS AKTIVITY:  
Zámerom aktivity je oboznámiť mladého návštevníka s témou reštaurovania zbierok.  
Počas prednášky predstavíme prácu reštaurátora, ukážeme si rozpracované reštaurátorske 
práce na obrazoch a výstavku materiálov potrebných pri práci reštaurátora. V prezentácii sa 
návštevníci oboznámia s ukážkami už zreštaurovaných diel a v interaktívnej tvorivej dielni budú 
mať možnosť vyskúšať si čiarkovanú retuš na maľbe pomocou farbičiek na predlohe.

FORMA AKTIVITY: Prednáška v priestoroch ateliéru spojená s prezentáciou, ukážkami prác  
a materiálu, interaktívna praktická ukážka.
MIESTO AKTIVITY: Reštaurátorský ateliér v administratívnej časti areálu.
KEDY: celoročne
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 45 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci ZŠ, študenti SŠ
CENA: 2 €
LEKTOR: Anna Lachová



NÁŠ KABINET RARÍT 19. STOROČIA A VÁŠ 
KABINET RARÍT 21. STOROČIA
STRUČNÝ POPIS AKTIVITY:  
Po krátkej prednáške o zbierkových predmetoch, ktoré predstavujú vzácnosti bohatej 
zberateľskej činnosti Andrássyovcov budú mať návštevníci možnosť vidieť aj doposiaľ 
nevystavené predmety. Potom nakreslia deti svoj vlastný kabinet rarít zo svojich vecí, ktoré 
majú doma a považujú ich za vzácne a dôležité.

FORMA AKTIVITY: Prednáška v kaštieli – V galérii starých majstrov a v kabinete rarít,  
kreslenie vystavených predmetov a obrazov.
MIESTO AKTIVITY: Kaštieľ Betliar
KEDY: Celoročne
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 60 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci ZŠ, študenti SŠ
CENA: 2 €
LEKTOR: Anna Lachová



VEĽKONOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA
STRUČNÝ POPIS AKTIVITY:  
Múzeum si pre najmenších návštevníkov pripravilo veselé tvorivé aktivity, ktoré nám navodia 
atmosféru príchodu jari. Spoločne budeme vyrábať veľkonočné dekorácie a precvičíme si tak 
našu zručnosť a fantáziu. Pomocná ruka rodičov bude pri výrobe vítaná.

MIESTO AKTIVITY: Tvorivá dielňa v priestoroch pri kaštieli.
KEDY: 20.4.2019 v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod.
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 45 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: predškoláci, žiaci ZŠ
CENA: 1 €
LEKTOR: Anna Lachová, Barbora Baloghová



DEŇ A NOC MÚZEÍ
STRUČNÝ POPIS AKTIVITY:  
Počas každoročnej májovej akcie pre širokú verejnosť predstavíme návštevníkom 
pripravovanú letnú výstavu „HODINKY ILONY ANDRÁSSYOVEJ“. Zahráme sa na grafikov 
a za pomoci lektoriek si vytvoríme vlastnú knihu leporela alebo aj grafický návrh vlastných 
iniciálok. Okrem toho sa všetci spoločne v tento deň pokúsime vlastnými kresbami vyrobiť 
najdlhšiu knihu o kaštieli Betliar.

FORMA AKTIVITY: Tvorivá dielňa - interaktívna praktická ukážka.
MIESTO AKTIVITY: Tvorivá dielňa v priestoroch pri kaštieli.
KEDY: 18.5.2019 v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 45 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: predškoláci, žiaci ZŠ
CENA: 1 €
LEKTOR: Anna Lachová, Barbora Baloghová



DEŇ DETÍ V KAŠTIELI
STRUČNÝ POPIS AKTIVITY:  
Ani v múzeu Betliar nezabúdame na sviatok všetkých detí. V nedeľu 2. júna 2019 vás pozývame 
do areálu kaštieľa Betliar, kde budú pre najmenších návštevníkov pripravené zaujímavé tvorivé 
aktivity a aj chutné občerstvenie.

MIESTO AKTIVITY: Tvorivá dielňa v priestoroch pri kaštieli.
KEDY: 2.6.2019 v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod.
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 45 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: predškoláci, žiaci ZŠ
CENA: 1 €
LEKTOR: Anna Lachová, Barbora Baloghová



BOLA RAZ JEDNA KNIHA – AKTIVITY KU LETNEJ 
VÝSTAVE HODINKY ILONY ANDRÁSSYOVEJ
STRUČNÝ POPIS AKTIVITY:  
Po prehliadke výstavy s múzejným pedagógom sa v tvorivej dielni budeme venovať vzniku  
a výrobe kníh v priebehu dejín, so zameraním sa na počiatky knižnej tvorby v období 
stredoveku. Touto formou chceme  mladého návštevníka oboznámiť s knižnými zbierkami 
nachádzajúcimi sa v historickej knižnici Andrássyovcov, ktorá pozostáva z viac ako 15 000 
vzácnych kníh a tlačí. Získané vedomosti tak budú môcť preniesť do hmatateľnej podoby 
tvorby predmetov umeleckého charakteru.



AKO VZNIKÁ KNIHA
Malý návštevník si prezrie výstavu a historickú knižnicu, kde vysvetlíme  proces výroby knihy  
a koľko remeselných majstrov sa podieľalo na vzniku. Z čoho boli vyrobené písmená, používané 
pri ručnej tlači kníh.  Grafik navrhoval písmo tlače, ale aj rôznorodé ozdobné prvky používané 
v knihách, akými boli iniciály. Úloha  kovorytca bola veľmi dôležitá na tvorbe knihy. Pri 
zhotovovaní viac farebných obrázkov, alebo dofarbovaní ornamentov, spolupracoval kníhtlačiar 
aj s maliarom. Krásne zdobené knihy sa písali aj niekoľko rokov. Po rozšírení ručného papiera 
sa knihy stali dostupnejšími, vývojom prešla aj historická knižná väzba. Kniha je svedectvom 
doby. Nejde len o obsah, ale aj o knižnú väzbu, jej charakter, výzdobu a historickú patinu, v tom 
všetkom cítiť osud, ktorým kniha za storočia svojej existencie prešla.

MIESTO AKTIVITY: Tvorivá dielňa v priestoroch parku pri kaštieli.
KEDY: 3.6.2019  až 28.6.2019 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 45 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci ZŠ, stredoškolská mládež
CENA: 1 € (školy so vstupenkou do kaštieľa vstup zdarma)
LEKTOR: Anna Lachová, Barbora Baloghová



VYTVOR SI VLASTNÚ KNIŽKU
Dôležitou súčasťou knihy je obal, ktorý bol z rôznych materiálov, ako prvé boli z kože a neskôr 
sa používali lacnejšie materiály, napríklad farebné škrobové papiere. Deti si budú môcť 
pomocou škrobovej techniky vyrobiť papier na obal svojej knihy a potom si spolu vytvoríme 
knihu jednoduchým viazaním.

MIESTO AKTIVITY: Tvorivá dielňa v priestoroch parku pri kaštieli.
KEDY: 3.6.2019  až 28.6.2019 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 45 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci ZŠ, stredoškolská mládež
CENA: 1 € (školy so vstupenkou do kaštieľa vstup zdarma)
LEKTOR: Anna Lachová, Barbora Baloghová



VYTVOR SI VLASTNÉ LEPORELO
Deti si budú môcť vytvoriť knihu leporela, kde budú môcť vytvárať aj grafický návrh svojich 
iniciálok a tak sa zahrať na grafika.

MIESTO AKTIVITY: Tvorivá dielňa v priestoroch parku pri kaštieli.
KEDY: 3.6.2019  až 28.6.2019 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 45 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci ZŠ, stredoškolská mládež
CENA: 1 € (školy so vstupenkou do kaštieľa vstup zdarma)
LEKTOR: Anna Lachová, Barbora Baloghová



VYTVOR SI SVOJ EXLIBRIS
Exlibris je  graficky riešený štítok s menom alebo so značkou vlastníka knihy, obyčajne 
umiestnený na prednej predsádke knihy. Najstaršia použitá technika výroby exlibris je drevorez 
(do polovice 16. storočia), neskôr mediryt. Niekedy mal, a stále má, exlibris podobu vlastníckej 
pečiatky - hlavne v knižniciach. Už dlho je taktiež  predmetom zberateľstva a jeho štúdium má 
funkciu pomocnej knihovníckej vedy. 
Deti si môžu urobiť vlastný návrh na exlibris, použiť v kresbe veci či záujmy, prípadne svoje 
meno. Svoj návrh si potom prenesú a urobia si matricu buď do polystyrénovej  podložky, 
alebo staršie deti do linolea a potom si nanesením grafickej farby urobia odtlačok a túto svoju 
matricu si môžu použiť aj ako značku doma pre svoje vlastné knihy.

MIESTO AKTIVITY: Tvorivá dielňa v priestoroch parku pri kaštieli.
KEDY: 3.6.2019  až 28.6.2019 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 45 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci ZŠ, stredoškolská mládež
CENA: 1 € (školy so vstupenkou do kaštieľa vstup zdarma)
LEKTOR: Anna Lachová, Barbora Baloghová



AKO ZACHRÁNIŤ KNIHU
V tejto činnosti chceme deťom popísať a ukázať prácu konzervátorov a knihovníkov. V prvom 
rade chceme ukázať jednoduché práce na záchrane vzácnych kníh, nielen teoreticky, ale aj 
malými ukážkami čistenia papiera, ďalej výrobou ručného papiera, postupy pre ochranu  
a uskladnenie historických kníh a v neposlednom rade ich prezentovanie na výstavách.

MIESTO AKTIVITY: Tvorivá dielňa v priestoroch parku pri kaštieli.
KEDY: 3.6.2019  až 28.6.2019 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 45 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci ZŠ, stredoškolská mládež
CENA: 1 € (školy so vstupenkou do kaštieľa vstup zdarma)
LEKTOR: Anna Lachová, Barbora Baloghová, Mgr. Matúš Molnár



ILUMINÁCIE OČAMI DETÍ
Iluminácia je knižná maľba alebo kresba, predovšetkým však farebná stredoveká výzdoba 
rukopisných kódexov. Takáto je aj bohato zdobená modlitebná knižka Ilony Andrássyovej, ktorá 
pochádza z 15. storočia a bola objavená v Betliari, a predstavuje skutočne unikátny dobový 
nález. Najbližšiu podobnosť má kniha hodiniek, ktorá sa nachádza v múzeu v Baltimore.
Deti si budú môcť vyrobiť voľnú kópiu farebnej iluminácie podľa predlohy a z najlepších prác, 
ktoré deti vytvoria urobíme vo výstavných priestoroch pre návštevníkov ich prezentáciu.

MIESTO AKTIVITY: Tvorivá dielňa v priestoroch parku pri kaštieli.
KEDY: 3.6.2019  až 28.6.2019 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 45 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci ZŠ, stredoškolská mládež
CENA: 1 € (školy so vstupenkou do kaštieľa vstup zdarma)
LEKTOR: Anna Lachová, Barbora Baloghová



AKTIVITY MÚZEA BETLIAR NA VOĽNÉ NEDELE  
V KAŠTIELI
STRUČNÝ POPIS AKTIVÍT:  
Po prehliadke výstavy s múzejným pedagógom sa v tvorivej dielni budeme venovať vzniku  
a výrobe kníh v priebehu dejín, so zameraním sa na počiatky knižnej tvorby v období 
stredoveku. Touto formou chceme  mladého návštevníka oboznámiť s knižnými zbierkami 
nachádzajúcimi sa v historickej knižnici Andrássyovcov, ktorá pozostáva z viac ako 15 000 
vzácnych kníh a tlačí. Získané vedomosti tak budú môcť preniesť do hmatateľnej podoby 
tvorby predmetov umeleckého charakteru.

AKO VZNIKÁ KNIHA
Malý návštevník si prezrie výstavu a historickú 
knižnicu, kde vysvetlíme  proces výroby knihy a koľko 
remeselných majstrov sa podieľalo na vzniku. Z čoho 
boli vyrobené písmená, používané pri ručnej tlači 
kníh.  Grafik navrhoval písmo tlače, ale aj rôznorodé 
ozdobné prvky používané v knihách, akými boli iniciály. 
Úloha  kovorytca bola veľmi dôležitá na tvorbe knihy. Pri 
zhotovovaní viac farebných obrázkov, alebo dofarbovaní 
ornamentov, spolupracoval kníhtlačiar aj s maliarom. 
Krásne zdobené knihy sa písali aj niekoľko rokov. Po 
rozšírení ručného papiera sa knihy stali dostupnejšími, 
vývojom prešla aj historická knižná väzba. Kniha je 
svedectvom doby. Nejde len o obsah, ale aj o knižnú väzbu, jej charakter, výzdobu a historickú 
patinu, v tom všetkom cítiť osud, ktorým kniha za storočia svojej existencie prešla.

VYTVOR SI VLASTNÚ KNIŽKU
Dôležitou súčasťou knihy je obal, ktorý bol z rôznych materiálov, ako prvé boli z kože a neskôr 
sa používali lacnejšie materiály, napríklad farebné škrobové papiere. Deti si budú môcť 
pomocou škrobovej techniky vyrobiť papier na obal svojej knihy a potom si spolu vytvoríme 
knihu jednoduchým viazaním.



VYTVOR SI SVOJ EXLIBRIS
Exlibris je  graficky riešený štítok s menom alebo so značkou vlastníka knihy, obyčajne 
umiestnený na prednej predsádke knihy. Najstaršia použitá technika výroby exlibris je drevorez 
(do polovice 16. storočia), neskôr mediryt. Niekedy mal, a stále má, exlibris podobu vlastníckej 
pečiatky - hlavne v knižniciach. Už dlho je taktiež  predmetom zberateľstva a jeho štúdium má 
funkciu pomocnej knihovníckej vedy. 
Deti si môžu urobiť vlastný návrh na exlibris, použiť v kresbe veci či záujmy, prípadne svoje 
meno. Svoj návrh si potom prenesú a urobia si matricu buď do polystyrénovej  podložky, 
alebo staršie deti do linolea a potom si nanesením grafickej farby urobia odtlačok a túto svoju 
matricu si môžu použiť aj ako značku doma pre svoje vlastné knihy.

MIESTO AKTIVITY: Tvorivá dielňa v priestoroch parku pri kaštieli.
KEDY: 7.7.2019  až 4.8.2019 v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod.
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 60 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: deti od 5 až 14 rokov
CENA: 1 €
LEKTOR: Anna Lachová, Barbora Baloghová

AKTIVITY MÚZEA BETLIAR JE MOŽNÉ VYUŽIŤ AJ V MESIACOCH JÚL  
A AUGUST 2019 PRE DETSKÉ LETNÉ TÁBORY.



ŠARKANIÁDA
STRUČNÝ POPIS AKTIVITY:  
Tvorivá dielňa v priestoroch parku, kde si deti s pomocou ro¬dičov zhotovia šarkana a môžu si 
let hneď vyskúšať na lúke.

Akcia sa koná len v priaznivom počasí!

MIESTO AKTIVITY: Tvorivá dielňa v priestoroch pri kaštieli a park.
KEDY: 6.10.2019 v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod.
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 60 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: deti od 5 až 14 rokov
CENA: 1 €
LEKTOR: Anna Lachová, Barbora Baloghová



VYROBME SI VIANOČNÉ DARČEKY
STRUČNÝ POPIS AKTIVITY:  
Vyrobiť si dekorácie ku blížiacim sa Vianociam, buď na skrášlenie svojho domova či ako darček 
pre svojich blízkych, alebo vianočný pozdrav. 

FORMA AKTIVITY: Tvorivá dielňa - výroba vianočných dekorácií, práca viacerými technikami, 
pri ktorej získajú deti zručnosť, prebudia svoju fantáziu.
MIESTO AKTIVITY: Tvorivá dielňa v priestoroch pri kaštieli.
KEDY: 14.12.2019 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.
ČASOVÝ INTERVAL AKTIVITY: 60 minút
CIEĽOVÁ SKUPINA: deti od 5 až 14 rokov
CENA: 1 €
LEKTOR: Anna Lachová, Barbora Baloghová



Obrázky použité v texte sú len ilustračné.

Kontakt: Anna Lachová
SNM - Múzeum Betliar

Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
Tel.: +421 915 507 054, +421 915 716 634

E-mail: annalachova@gmail.com


