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Praha, 1. června 2011

Pražská muzejní noc v Národním technickém muzeu
Po tříleté přestávce se Národní technické muzeum připojí k Pražské muzejní noci
s bohatým programem. Všech pět nově otevřených expozic bude v sobotu 11. června od 19 hodin
do 1 hodiny po půlnoci přístupných a ve většině z nich budou připraveny zajímavé workshopy.
„Abychom zpříjemnili příchozím čekání na vstup do muzea, je přichystán i program před
budovou NTM, který bude spočívat v prezentaci významného technického dopravního
prostředku – parního vozu SENTINEL“, říká generální ředitel NTM Karel Ksandr.
V expozici Tiskařství se budou tisknout linoryty z nátiskového lisu a návštěvníci si budou moci
odnést s sebou malou grafiku. Před expozicí Astronomie bude nachystán dalekohled pro
pozorování osvětlených cílů. Ve Fotografickém ateliéru se mohou návštěvníci nechat
vyfotografovat před malovaným pozadím a odnést si domů fotografii tzv. „kabinetku“.
V Dopravní hale Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní
uspořádá ve 20 a 22 hodin módní přehlídku na téma „Aviatika“. V prvním patře muzea oddělení
elektrotechniky předvede funkční Morseův telegraf včetně záznamu signálu na pásku. Ve všech
expozicích budou připraveni kurátoři muzea pro případné dotazy. Před budovou NTM budou
moci lidé shlédnout v chodu funkční parní vůz Sentinel a spalovací motor Ignác Lorenc, nebo
pozorovat hvězdy.
Zcela mimořádně pro tuto noc bude k zakoupení publikace NTM „Příběh Národního technického
muzea“ za prodejní cenu 490 Kč, přičemž původní cena je 880 Kč. Ke koupi budou k dispozici i
další knihy z produkce NTM.
Pro děti lektorské oddělení muzea připravilo výtvarné dílny. Děti si budou moci vyrobit obrázky
formou frotáže, objekty z alobalu, brouky z kamínků a drátků, nebo vyzkoušet jízdu na vysokém
kole a zjistit, jak funguje orloj na funkčním modelu pražského orloje, kde lze nastavit datum a
čas.
S organizátory Pražské muzejní noci se Národní technické muzeum bude podílet na speciálních
prohlídkách pro neslyšící ve znakové řeči.
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