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Ahoj kamaráti, 

Dnes si povieme zaujímavý príbeh o  M. M. Harmincovi a zamyslíme sa nad tým, načo sú nám 

potrebné múzeá, aký je ich význam. 

 Príbeh  o M.M. Harmincovi 

Hovorí sa, že raz pred príchodom do Tatier sa Harminc telegraficky ohlásil. Bál sa totiž, aby neskoro 

večer neostal v Poprade bez spoja. Keďže telegram posielal z Budapešti. Keďže po maďarsky harminc 

znamená 30 Szontághov úradník pochopil jeho podpis ako počet prichádzajúcich hostí a poslal k 

rýchliku 30 kočov. Úradník pristupoval k svojej práci naozaj zodpovedne, a tak Harminca v Smokovci 

čakalo aj tridsať porcií večere a tridsať postelí. 

 

 O múzeu 

Načo nám múzea slúžia a aké je ich poslanie? 

Poslanie múzeum je  zbierať, vedecky skúmať a kultúrne vzdelávať.  

V múzeu  zhromažďujeme rôzne predmety z minulosti. Veľmi dôležité je ich  zdokumentovať -

opisovať, skúmať a uchovávať. Odborníci a vedci v múzeu bádajú a spracovávajú svoje poznatky, aby 

sme mohli dobre spoznať  svoju minulosť a veľa sa z nej dozvedieť. V múzeách sa tiež predmety  

ochraňujú a sprístupňujú verejnosti – ukazujú sa v stálych expozícií a na výstavách.  Múzejní 

pracovníci píšu o svojich výskumoch články do vedeckých časopisov a kníh. V múzeách sa uchovávajú 

predmety, ktoré sú významnou súčasťou kultúrneho dedičstva. 

 

 O SNM  

Slovenské národné múzeum oslávilo 120 výročie v roku  2013. Založené bolo v roku 1893. Najprv 

pôsobilo múzeum v Martine a až neskôr v Bratislave. Jedným z najvýznamnejších zakladateľov SNM 

bol Andrej Kmeť - slovenský archeológ, geológ, historik, botanik a etnograf. Dnes  SNM spravuje vyše 

štvormiliónový zbierkový fond. 

 

 Zaujímavosti 

Na svete je viac ako pol milióna múzeí, v ktorých je niekoľko miliónov zbierkových predmetov. 

 

Najnavštevovanejšie múzeá na svete 

Tate Modern, Londýn 

Vatikánske múzeá, Vatikán 
National Gallery, Londýn 
Shanghai Science and Technology Museum, Šanghaj 



British Museum, Londýn 
Metropolitan Museum of Art, New York 
National Museum of Natural History, Washington D.C. 
Musée du Louvre, Paríž 
National Air and Space Museum, Washington D.C 
National Museum of China, Peking 
 

 Tvoríme si múzeum 

Otoč stránku na druhú stranu a nakresli na ňu predmety, ktoré by podľa teba patrili do múzea 

inšpirácia 

Kamarátka Katka  nakreslila  takto 

 

 

 Teším sa na ďalšie stretnutie, vaša sova  

                                                                                                                             

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   Múzejka 

 

 


