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Ko bom 
velik, hočem 
postati …
ARHEOLOG

Izobrazba: Predvidena izobrazba za 
arheologa je končan študij arheologi-
je. V Avstriji lahko študiraš arheolo-
gijo na Dunaju, v Salzburgu, v Grad-
cu in v Innsbrucku.

Kratek opis poklica: Arheolog se 
ukvarja z zgodovinsko preteklostjo 
človeka. Za to analizira ostanke, kot 
so kosti, keramika, orodja, stavbe (ru-
ševine), .... Sodeluje pri izkopavanjih 
in si zabeleži vse podatke o najdbah 
ter konzervira predmete in kosti, ki 
jih najde.

Opis dela: Arheolog, ki dela zunaj, 
običajno 
•	 sodeluje ali vodi skupino. 
•	 nadzoruje izkopavanja ali  

raziskovalne meritve. 

Meritve vključujejo risanje kart in 
načrtov izkopavanja. Pri izkopava-
njih nadzoruje delavce – kopače, fo-
tografira, arhivira in katalogizira 
najdene predmete. Arheolog si mora 
natančno zabeležiti podatke in meri-
tve, saj se lahko zgodi, da mora pred-
staviti vsako podrobnost. 
 Na podeželju lahko izkopavanja 
trajajo dalj časa, mesto izkopavanja 
pa se lahko uredi kot ogledna točka – 
na primer izkopavanja na sveti Hemi 
pri Globasnici ali na Štalenski gori. V 
mestih in naseljih pa morajo arheo-
logi pravočasno zaključiti izkopava-
nja, mesto izkopavanja pa se lahko 
nato spet zasuje. 



Večina arheologov se specializira za 
•	 določeno geografsko področje  

(Južna Amerika, …), 
•	 zgodovinsko obdobje  

(egiptologija, …) ali 
•	 tip izkopanin (kovanci, orožje, 

keramika). 

Nekateri arheologi v muzejih, na pri-
mer v deželnem muzeju v Celovcu, ali 
na univerzah raziskujejo za objavo v 
publikacijah. Dolžnost arheologa v 
muzeju je predvsem skrb za primer-
no predstavitev ter zaščito razstavlje-
nih predmetov. 

Znanje in spretnosti za poklic: Arhe-
ologa zanima preteklost, biti mora 
potrpežljiv in imeti natančno oko za 
vse podrobnosti. 
 Za izkopavanje in delo z zelo obču-
tljivimi predmeti so potrebne spret-
ne roke, pa tudi pripravljenost na 
izkopavanja ob vsakem vremenu in 
na različnih terenih. Zato mora biti 
arheolog tudi fizično dobro pripra-
vljen. Za beleženje, shranjevanje in 
urejanje podatkov o najdbah arheo-
log uporablja tudi računalnik. Tudi 
risati mora zelo natančno

Razmere za delo: Arheologi v muze-
jih in na univerzi delajo v urejenih 
delovnih razmerah. Kadar delajo na 
terenu, jih pri delu lahko spremljajo 
neugodni vremenski pojavi (dež, vro-
čina, …). Na terenu potekajo izkopa-
vanja običajno ves dan.


