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Ahoj kamaráti, 

M. M. Harminc navrhol krásnu budovu múzea v Bratislave. Dnes si krátko povieme o nej . 

Porozprávame si aj o depozitároch a reštaurátorských dielňach v múzeu. 

 M.M.Harminc a sídelná budova SNM dnes  budova Prírodovedného múzea 

Medzi najkrajšie budovy múzeí patrí budova Slovenského národného múzea - Prírodovedného múzea. 

Múzeum nájdete na nábreží Dunaja. Má tvar ako naša skladačka, ktorú si tvoríte. Z vonku je 

zaujímavo riešené. Vo vnútri sa nachádza veľa priestorov určených na výstavy a expozície, kancelárie, 

ale aj zasadačky a krásna kaviareň, ktorá donedávna slúžila ako Detské múzeum. Múzeum je veľmi 

pekne vyzdobené a pri jeho vnútorných úpravách bol použitý vzácny kameň  - travertín. Tí , ktorí sa 

chystáte na návštevu tohto múzeá si ho celé pozorne a dobre popozerajte. 

 O múzeu 

Predmety, ktoré nie sú vystavené na výstavách, uchovávame v múzeách v priestoroch špeciálne 

určených na ich uloženie. Tieto priestory musia spĺňať náročné stanovené podmienky. Musí v nich byť 

požadovaná vlhkosť a teplota, ktorá je rôzna pre jednotlivé materiály, aby sa nám predmety nezničili. 

Preto sú depozitáre rozdelené aj podľa typu materiálov, z ktorých sú predmety vyrobené. Napríklad 

depozitár dreva, depozitár kovu, keramiky. Depozitáre sa pravidelne kontrolujú, či sa podmienky 

uloženia nezmenili a pravidelne musia kurátori vykonávať aj inventarizáciu – kontrolu uložených 

predmetov. Aj predmety z výstav, ktoré končia, ukladáme naspäť do depozitárov. V reštaurátorských 

dielňach to niekedy vyzerá ako v laboratóriu. Je tam veľa chemikálií a nástrojov, s ktorými reštaurátori 

pracujú. Špeciálnych reštaurátorských dielňach sa reštaurátori starajú o predmety podľa materiálov. 

Máme napríklad reštaurátorské dielne na drevo, kov, papier a iné. 

 O SNM  

 V prírodovednom múzeu SNM nájdete veľa vypreparovaných / takých, čo už nie sú živé/ zvierat od 

maličkých, až po tie najväčšie . Medzi najzaujímavejšie patrí veľká žirafa, mamut a najväčšia ryba – 

viza, ktorá kedysi plávala  v Dunaji.  

 Zaujímavosti 

Vo výnimočných prípadoch sprístupňujú múzeá za prísnych podmienok svoje depozitáre verejnosti, 

aby ukázali aj také predmety, ktoré ešte neboli vystavované. 

Predmetom, ktoré sú v depozitároch múzeí hovoríme muzeálie, alebo zbierkové predmety, pretože 

tvoria zbierky múzeí. 



 Tvoríme si múzeum 

Na deviatu stránku nakresli, ako by si si ty predstavoval depozitár, reštaurátorskú dielňu 

Inšpirácia 

Naša výtvarníčka Katka ich nakreslila takto: 

 

 

 

 Teším sa na ďalšie stretnutie,  vaša sova 

                                                                                                                             

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                   Múzejka 

 


