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Čo sa počas štúdia naučíte...
Neovládate ruský jazyk? Nevadí! Tím skúsených učiteľov 
a lektorov vás povedie od prvých písmen azbuky až 
po plynulú komunikáciu v ruskom jazyku. Osvojíte si 
širokú slovnú zásobu a gramatické učivo. Zasvätíme vás 
do bohatstva ruskej klasickej i modernej literatúry i do 
dejín a kultúry Ruska. Ak budete chcieť, nahliadnete 
aj do špecifických rečových zručností a naučíte sa 
prekladať a tlmočiť. Dáme vám do rúk účinné metódy 
a stratégie, pomocou ktorých budete vedieť odovzdať 
získané vedomosti aj vašim budúcim študentom. 
Katedra má pre vás pripravenú hodnotnú a ľahko 
dostupnú študijnú literatúru.

Život na katedre
Chcete na vlastné oči vidieť krásy ruskej architektúry, 
spoznať divadelné umenie, navštíviť Treťjakovskú ga-
lériu, alebo sa len tak poprechádzať po Moskve? Nie je 
nič ľahšie! Letenka do Moskvy čaká na každého z vás. 
Na niekoľkomesačnom (min. 3 mesiace) študijnom 
pobyte sa nielen veľa naučíte, ale vrátite sa bohatší 
o  nezabudnuteľné zážitky. Chcete spoznať krásu rus-
kých ľudových piesní alebo šansónov či protestsongov? 
Príďte a  zaspievajte si s  nami! Radi by ste sa zdoko-
nalili v  ruskom jazyku inde ako v  školských laviciach? 
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Čo sa počas štúdia naučíte...
Oboznámite sa s dejinami múzejníctva a pamiatkovej 
starostlivosti, dozviete sa všeličo o muzeáliách, zasvä-
tíme vás do múzejného manažmentu i  marketingu. 
Naučíme vás, ako uskutočňovať múzejné prezentácie, 
ako pracovať s verejnosťou, tvoriť a ochraňovať múzej-
né zbierky. Pri tom si osvojíte i metodiku konzervácie 
a  reštaurácie artefaktov. Nahliadnete i  do sesterských 
odborov muzeológie: archívnictva, knihovníctva, etno-
lógie, archeológie a histórie.

Život na katedre
Neviete, čo si počať s kopaním múzy? Nevadí! Poradíme 
vám! Náš odbor je totiž úzko spätý s praktickými mú-
zejnými činnosťami. Čo by ste povedali napríklad na 
tvorbu študentských live výstav? Vaši starší kolegovia ich 
už zopár inštalovali a v autentických kostýmoch spre-
vádzali záujemcov po praveku, Egypte, antickom Ríme 
a navštívili i slnečnú ríšu Inkov. Inšpirujte sa! Tešíme sa 
na vaše ďalšie podnety a nápady. Nová múza vás možno 
kopne na zaujímavých exkurziách doma i  v  zahraničí. 
Tie sme už pre vás pripravili. Chcete toto nakopnutie 
múzou zvečniť? Dajte ho na papier a vystúpte s ním na 
fakultných kolách ŠVOUČ alebo na odborných seminá-
roch a workshopoch našej katedry. Stačí, ak sa múzou 
necháte viesť. Odporúčame Etropē – múzu umenia. 
Tá určite vie, ako vás doviesť na náš odbor i univerzitu! 
Tešíme sa na vás!

MUZEOLÓGIA
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Filozofická fakulta  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 37/6408 444
www.ff.ukf.sk

Katedra muzeológie
Hodžova 1, 949 74 Nitra
Tel. è.: +421 (0) 907 670 173
E-mail: psteiner@ukf.sk
Web: www.kmuz.ff.ukf.sk

Čo s diplomom v rukách?
Uplatníte sa ako odborníci na riadiacich postoch v štát-
nej správe (napr. v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok 
alebo ochrany životného prostredia) alebo vo vedúcich 
funkciách v historických, kultúrnych a múzejných pra-
coviskách rôzneho zamerania. Zaujímavú prácu získate 
i v masmediálnych komunikačných prostriedkoch.

MUZEOLÓGIA


