18 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów święto ustanowione w Moskwie 28.05.1977 roku przez
Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO.
Od 1997 roku w weekend poprzedzający to święto,
obchodzona jest Europejska Noc Muzeów.
Zwiedzanie muzeów nie musi być nudne
i nie musi kojarzyć się tylko
z obrazami, wazonami czy meblami.
Obok tych znanych i dużych muzeów spotkać można
te małe i przedziwne, czasem ekscentryczne,
które zaskoczą nas niezwykłymi
eksponatami i pomysłami.
Zapraszamy na odkrywania nowych miejsc.

Muzeum Zerwanych
związków
usytuowane jest w chorwackiej stolicy - Zagrzebiu.
Pomysł na ekspozycję powstał w 2003 roku, kiedy to para artystów
postanowiła się rozstać po 4 latach związku.
Zastanawiali się co zrobić z pamiątkami pozostałymi po ich wspólnym życiu.
W 2006 roku powstała wystawa tymczasowa, która przerodziła się w muzeum.
Na kolekcję składają się przeróżne przedmioty podarowane przez tych,
których związek nie przetrwał.
Zobaczyć tu możemy: pierścionki zaręczynowe, suknie ślubne z odwołanych ślubów,
klucze do mieszkania, listy miłosne,
pamiątki ze wspólnych podróży, czy oddane telefony komórkowe
aby druga osoba nigdy już nie zadzwoniła.
Każdy odwiedzający może tu coś zostawić.
Może też kupić sobie zestaw, który pomoże ,,zacząć życie od nowa”.
W 2015 roku muzeum odwiedziło 70 000 zwiedzających.
Część ekspozycji pokazywana jest w wielu miastach świata.

Muzeum Zupek Chińskich
Tak naprawdę to popularne danie powstało w Japonii
i tam też znajduje się jego muzeum, a dokładnie w Yokohamie.
Ściany kilkupiętrowego budynku ozdobione są ponad 3 tysiącami opakowań
po zupkach błyskawicznych.
Na ekranach wyświetlane są reklamy zachwalające to danie, a także ﬁlmy
przedstawiające proces produkcji.
Jest także kuchnia, gdzie odwiedzający mogą stworzyć własną zupkę.
Wśród eksponatów znajduje się replika szopy ,
gdzie skomponowano pierwsze danie instant.
Swoje laboratorium miał w niej Momofuku Ando - wynalazca tego specyﬁku.
Pomysł rozpuszczalnej zupki błyskawicznej narodził się po II wojnie światowej.
Ando zauważył długie kolejki po zupę sojową z makaronem. Chciał stworzyć
produkt, który będzie tani, łatwo dostępny, prosty i szybki w przygotowaniu
i który pomoże zwalczyć chroniczne niedobory żywności w powojennych czasach.
Po licznych próbach, wynalazek pojawił się na rynku w 1958 roku
i jego kariera trwa do dziś.
Według statystyk w 2012 roku w Chinach sprzedano 44 miliardy zupek.
21 miejsce pod względem sprzedaży
zajęła Polska.

Muzeum nocników
Znajduje się parę kroków od rynku staromiejskiego w Pradze.
W 2000 roku Renata Sedlackowa z mężem kupili starą kamienicę,
której część stanowiła niegdyś barokowa toaleta.
Wkrótce kupili pierwszy nocnik i się zaczęło...
Dziś kolekcja liczy ok. 2000 eksponatów, z których wiele jest bardzo cennych.
Obecnie jest największą kolekcją na świecie.
Podobne muzea znajdują się w Hiszpanii i w Indiach.
Najstarsze eksponaty pochodzą z XV wieku.
Zobaczyć możemy tu nocnik Napoleona , Abrahama Lincolna,
chińskiego cesarza, nocnik z Titanica,
czy nocniki z pozytywką damskich buduarów .
Wiele z nich to prawdziwe dzieła sztuki niczym porcelanowe ﬁliżanki.
Ponadto znaleźć tu można inne akcesoria toaletowe takie jak papier toaletowy,
pisuary, kaczki czy krzesła toaletowe lub uchwyty do spłuczek.
.

Muzeum Przestróg
Uwag i Apeli
mieści się pod ziemią i jest częścią trasy turystycznej
w kopalni w Złotym Stoku na Dolnym Śląsku. Muzeum działa od 2000 roku.
Na ścianach wisi blisko 300 różnego rodzaju tabliczek z przestrogami.
Najczęściej pochodzą z hal przemysłowych z czasów PRL- u
i dotyczą przepisów BHP.
Niektóre z przestróg wywołują salwy śmiechu wśród oglądających.
Przykłady:
Wejście do toalety tylko za okazaniem książeczki zdrowia
lub
Rolniku nie myj jaj przed skupem !!!

Muzeum Fallologiczne
znajduje się w Islandii, otwarte w 1997 roku w Reykjaviku,
przeniesione do małej wioski rybackiej Husavik.
Pomysłodawcą muzeum był Sigurour Hjartarson, który w latach 70-tych
otrzymał w prezencie zakonserwowane przyrodzenie byka.
Mieszkał w pobliżu przystani rybackiej
i tam zaczął zbierać eksponaty od ssaków morskich do swojej przyszłej kolekcji.
Muzeum oferuje zwiedzającym unikalną możliwość obejrzenia
dwustu penisów przeróżnych ssaków zamieszkujących naszą planetę.
Wiszą na ścianach lub stoją w gablotach.
Największe należą do wielorybów i niedźwiedzi polarnych.
Np. penis kaszalota waży 70 kg i ma 170 cm długości.
Najmniejszy zaś to dwumilimetrowy penis chomika, który oglada się
przez szkło powiększające.
Oprócz tego w muzeum zebrane zostały książki, rzeźby czy biżuteria
nawiązująca do tematyki.

Muzeum włosów
W tureckim mieście Avanas znajduje się kolejne osobliwe muzeum.
W 1979 roku Galip Korukcu wpadł na niecodzienny
pomysł kolekcjonowania włosów.
Kosmyk włosów to prezent obdarzony dużą dawką emocji
i takich prezentów raczej się nie wyrzuca.
Tak też powstała kolekcja ok. 16 tys. kosmyków ludzkich włosów,
które wiszą na ścianach jaskini w Avanas.
Swoje włosy mogą tu zostawić także turyści.
Czekają nożyczki, kartka i długopis aby opisać eksponat
i zostawić tu swój ślad.
Kolekcja znalazła miejsce w księdze rekordów Guinnessa.

Inne nietypowe muzea:
SOLNICZEK I PIEPRZNICZEK
SŁONINY
BRUDU
PSICH OBROŻY
DOBRANOCEK
NEONÓW
ILUZJI
I WIELE INNYCH

