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Ahojte kamaráti, 

rada vás opäť vidím. V dnešnej časti pokračujeme v rozprávaní o M.M. Harmincovi a  povieme si 

o výstavách a expozíciách v múzeách. 

 Začiatok staviteľstva M.M. Harminca 

Po vojenskej službe pracoval Michal u viacerých staviteľov. Keď mal  28 rokov  otvoril si svoju vlastnú 

staviteľskú kanceláriu. Prvé návrhy v jeho staviteľskej firme sa týkali hlavne projektovania obytných a 

rodinných domov na Slovensku, najmä v Turci a na Liptove. 

 O múzeu 

V múzeách máme priestory na vystavovanie predmetov. Nachádzajú sa v nich výstavy s rôznymi 

témami, trvajú kratší čas a menia sa. Potom máme expozície s takým  zameraním, z akej oblasti 

predmety múzeum zbiera a trvajú dlhodobo, niekoľko rokov. Predmety sú vystavované vo vitrínach, 

alebo sú nainštalované samostatne. Pri nich sa zvyčajne nachádzajú krátke texty, aby ste sa dozvedeli 

dôležité informácie. Predmety sú vždy dobre osvetlené, aby ste si ich mohli dobre prezrieť. Často krát 

si môžete vo výstave pozrieť aj poučné filmy alebo vypočuť nahrávky alebo hudbu.  Pripraviť výstavu 

alebo expozíciu je veľmi náročný proces, na ktorom v múzeu pracuje veľmi veľa zamestnancov. Určite 

si nájdete z množstva výstav a expozícií takú, na ktorej sa dozviete veľa vecí, podľa vašich záujmov, 

alebo si rozšírite vedomosti, ktoré ste sa naučili v škole. 

 O SNM 

V slovenskom národnom múzeu máme veľa výstav a expozícii, niektoré trvajú dlhodobo niektoré 

krátko. Informácie o nich sa nachádzajú na internete, na našej webovej stránke ww.snm.sk. Môžete si 

pozrieť, kde aká výstava prebieha a čo všetko múzeum ponúka. Určite si budete vedieť podľa vášho 

záujmu  vybrať niektorú z nich. 

 Zaujímavosti 

Predmetom, ktoré sú vystavené na výstave alebo v expozícií hovoríme odborne – exponáty. Sú vzácne 

a nesmieme sa ich dotýkať. Ale existujú aj také vystavené predmety, ktoré môžeme zobrať do rúk, 

prípadne si ich a vyskúšať. Najviac tieto predmety pomáhajú slabovidiacim alebo nevidiacim 

návštevníkom. Vo výstavách a expozíciách niekedy veľmi vzácne exponáty často vymieňame za iné 

alebo nahrádzame kópiami, aby sa nám nepoškodili a zachovali sa čo najdlhšie. 

 Tvoríme si múzeum 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Turiec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptov


Na piatu stránku si vymysli a nakresli svoju výstavu alebo expozíciu 

inšpirácia 

Katka ich namaľovala expozíciu takto: 

 

 

 Teším sa na ďalšie stretnutie,  vaša 

 

 

                                                                                                              Múzejka 

 


