
 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov Štátny archív v Trnave otvára brány širokej 

verejnosti. Počas podujatia  - Deň otvorených dverí -  9. júna 2016 v čase od 9.00 do 17.00 h 

sa budú môcť záujemcovia oboznámiť so zaujímavou prácou archivára, uvidia originály 

archívnych dokumentov i priestory (depoty), kde sú uložené, ktoré nie sú bežne verejnosti 

prístupné.  

 

Program podujatia: 

Komentované prehliadky budovy 

archívu – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00. 

Prehliadka zrekonštruovaného 

meštianskeho domu v centre Trnavy, 

pamiatkovo chráneného, ktorého základy 

siahajú do obdobia 14. storočia. 

Návšteva priestorov bádateľne, 

archívnych depotov a ďalších bežne 

nedostupných priestorov archívu. 

Prehliadky zabezpečí odborný pracovník 

archívu, ktorý záujemcov oboznámi aj 

s poslaním, stručnými dejinami a úlohou 

archívu v dnešnej spoločnosti. 

 Prehliadka je vhodná pre žiakov 

II. stupňa základných škôl, 

študentov stredných a vysokých 

škôl, laickú verejnosť. 

 Trvanie prehliadky cca 45 min. 

 

Výstava Z pokladov archívu  

Na výstave bude prezentovaný výber 

najvzácnejších a najzaujímavejších 

originálov rôznych typov archívnych 

dokumentov, ktoré Štátny archív v Trnave v súčasnosti spravuje. 

 Prehliadka výstavy s odborným komentárom je vhodná pre žiakov II. stupňa 

základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl i laickú verejnosť. 

 Trvanie prehliadky cca 20 minút. 

 Miesto konania: výstavná miestnosť Štátneho archívu v Trnave. 



Prednáška Trnavské brány v stredoveku – Bc. Darina Fridrichová 

 Miesto konania: prednášková miestnosť Štátneho archívu v Trnave. 

 Čas konania: o 12.00 a o 16.00 h, v prípade záujmu o skupinovú návštevu prednášky 

v inom čase, je potrebné sa vopred dohodnúť telefonicky, či e-mailom. 

 Trvanie prednášky cca 1/2 hodinu. 

 Prednáška je vhodná pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl, študentov stredných 

a vysokých škôl, laickú verejnosť. 

 

Vzácne poklady ukryté v knižnici - prezentácia najstarších a najzaujímavejších kníh zo 

špecializovanej knižnice Štátneho archívu v Trnave. 

 Aktivita je určená prioritne pre študentov stredných a vysokých škôl, laickú verejnosť. 

 Trvanie: individuálne. 

 Miesto konania: 1. poschodie Štátneho archívu v Trnave. 

 

Sprievodné podujatia: 

Tvorivé dielne pre deti – „od vtáčieho brka po počítač“ (praktické ukážky rôznych nástrojov 

na písanie z minulosti až do súčasnosti); ukážky pečatenia, skladanie puzzle, čo-to o erboch a 

heraldike a mnoho ďalšieho. 

 Prioritne určené pre deti vo veku 5-6 rokov a I. stupeň základných škôl (ale 

samozrejme aj pre iných záujemcov). 

 Miesto konania: v priestoroch bádateľne archívu.  

 Lukostreľba – ukážky, možnosť vyskúšať si túto športovú disciplínu 

 Miesto konania: nádvorie archívu. 

 Aktivita je určená pre všetky vekové kategórie. 

Výmenná burza kníh – radi Vám darujeme, prípadne aj vymeníme odborné knihy a časopisy 

z našej knižnice. 

 

V celej budove Štátneho archívu nie je zabezpečený bezbariérový prístup! 

 

Váš záujem o návštevu archívu nahláste telefonicky na číslo 033/551 15 03,  

prípadne mailom na adresu: archiv.tt@minv.sk v termíne do 3.6.2016. 

 

 

Miesto konania: Štátny archív v Trnave, Štefánikova 7 (za Mestskou vežou), 917 38 Trnava 

E-mail: archiv.tt@minv.sk 

Internet: www.minv.sk 

 

Nájdete nás aj na  

Tešíme sa na Vás! 
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