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Juraj Kucharík (ed.) 
Rimania a Slovensko. Katalóg  
výstavy / Romans and Slovakia.  
Exhibition Catalogue
Bratislava, Slovenské národné múzeum 
– Historické múzeum, 2021, 330 strán, 
ISBN 978-80-8060-513-1
Na slovensko-anglickom knižnom 
katalógu dosiaľ najkomplexnejšej 
výstavnej prezentácie rímskych 
pamiatok na Slovensku sa podieľal 
autorský kolektív pod vedením ku- 
rá tora výstavy a zároveň edi to ra 
publikácie. Textová časť obsahuje 
11 štúdií charakterizujúcich najvý- 
znamnejšie nálezové lokality a typy 
nálezov dokladajúcich rímske 
stopy na Slovensku a tiež prehľad 
o ich doterajšom archeologickom, 
historickom a numizmatickom bá- 
daní. Druhú časť publikácie tvorí 
katalóg vystavených predmetov, 
rozdelený do piatich kapitol: Slo- 
vensko v susedstve Rímskej ríše, 
Život v provincii Panónia, Devín 
v rímskej dobe, Susedia Germáni 
a Pohľad na rímsku dobu v minulosti.

Knihu v grafickej úprave Matúša 
Lányiho dopĺňajú prehľad inšti-
túcií, ktoré zapožičali predmety 
na výstavu, zoznam autorov foto-
grafií, pramene a literatúra, infor-
mácie o autoroch a podrobná tiráž 
výstavy Rimania a Slovensko.

Adriana Matejková (ed.) 
Chvála zberateľstvu. Klenoty  
Slovenského banského múzea 
v Banskej Štiavnici
Banská Štiavnica, Slovenské banské 
múzeum, 2021, 205 strán,  
ISBN 978-80-85579-60-4
Reprezentatívna slovensko-an-
glická kniha je dokladom mimo-
riadneho významu múzea s me-
dzinárodným presahom, ktoré si 
prednedávnom pripomenulo 120 
rokov svojej existencie. Prostred-
níctvom prehľadu o genéze, štruk-
túre a najvýznamnejších zbier-
kových predmetoch poukazuje 
nielen na rozmanitosť stotisícovej 
zbierky, ale potvrdzuje aj záslu-
hy inštitúcie o dokladovanie a sta-
rostlivé uchovávanie významného 
kultúrneho dedičstva mesta.

Autorom výborného grafického 
spracovania knihy v nadštandard-
nom typografickom prevedení je 
Jiří Goralski. Publikácia je rozčle-
nená do 10 kapitol o jednotlivých 
zbierkových fondoch, ktoré autor-
sky spracovali dlhoroční kuráto-
ri múzea. Nedoceniteľný význam 
múzea pre (nielen) našu kultúru 
a históriu potvrdzuje aj výbero-
vá bibliografia prameňov, použi-
tej a odporúčanej literatúry. Vý-
razný podiel na úrovni publikácie 

má kvalita fotografií a reprodukcií, 
medzi ktorými sú aj zábery z 19. 
a začiatkov 20. storočia. Okrem 
iných tu možno nájsť aj skvosty 
slovenskej umeleckej fotografie 
od Sergeja Protopopova.

Richard Pavlovič a kolektív 
70 rokov Štátneho archívu  
v Košiciach

Košice, MV SR – Štátny archív  
v Košiciach, 2021, 271 strán,  
ISBN 978-80-973178-2-9
Výročie založenia košického kraj-
ského archívu bolo príležitosťou 
na vydanie prehľadnej publikácie 
obsahujúcej reprodukcie najvzác-
nejších písomností a tlačí zbierko-
vého fondu archívu. Za predchod-
cov dnešného Štátneho archívu 
možno považovať archívy Abov-
skej, Turnianskej a Abovsko-tur-
nianskej župy. Ich fondy siaha-
jú od 17. storočia do roku 1922, 
po roku 1923 do roku 1928 to bol 
archív Košickej župy. Po Vieden-
skej arbitráži a osobitne počas 
frontu druhej svetovej vojny zaži-
li významné zmeny. Po období ar-
chívneho provizória v rokoch 1945 
– 1951 sa založením dnešného ar-
chívu začalo obdobie plánovitého 
spracúvania.

Zostavovateľ graficky vynikajúco 
riešenej publikácie v úprave Bar-
bory Kopnickej venoval pozornosť 
desiatkam doterajších pracovní-
kov archívu. Hodnotným a atrak-
tívnym bonusom publikácie je pre-
hľad o budovách, v ktorých archív 
sídlil, resp. sídli, uverejnenie jeho 
doterajších firemných tabúľ, hla-
vičkových papierov, typárií a ich 
odtlačkov, manuskriptov a auto-
gramov význam ných osobnos-
tí. Košický Štátny archív priniesol 
o sebe nielen užitočnú a poučnú, 
ale aj vkusnú jubilejnú knižku.

Pavol Komora 
Medzinárodný dunajský veľtrh 
v Bratislave 1921 – 1942

Bratislava, Slovenské národné  
múzeum, 2021, 342 strán,  
ISBN 978-80-8060-514-8
Kniha o veľtržnom podujatí organi-
zovanom v prvej polovici minulého 
storočia je nielen kvalitnou histo-

rickou prácou z oblasti hospodár-
skych a kultúrnych dejín Sloven-
ska, ale aj dôležitým príspevkom 
k osvetleniu významu Bratislavy 
už krátko po vzniku Českosloven-
ska. Medzinárodný dunajský veľ-
trh v Bratislave vznikol pôvodne 
ako Orientálny trh v roku 1921. Je-
ho ústrednou osobnosťou bol vý-
znamný predstaviteľ slovenského 
politického a hospodárskeho živo-
ta Kornel Stodola (1894 – 1946).

Podstatná časť publikácie je ve-
novaná organizovaniu a obsahu 
jednotlivých ročníkov veľtrhu, do-
ložená kvalitnými odkazmi na pra-
mene. Je bohato ilustrovaná repro-
dukciami dobových dokumentov či 
tlačovín. Cenné sú informácie o vy-
stavujúcich firmách a inštitúciách, 
ale aj o osobnostiach participu-
júcich na organizácii veľtrhu a na 
tvorbe, resp. propagácii výstav-
ných inštalácií.

Kniha poukazuje nielen na vše-
obecný rast významu Bratislavy 
pre hospodársky a kultúrny život 
československého štátu a Slo-
venska v medzivojnovom obdo-
bí, ale aj na ambície mesta stať sa 
„bránou na východ“ či význam-
ným „uzlom európskej vodnej do-
pravy“. Autorom kvalitnej grafic-
kej úpravy knihy je Matúš Lányi. 
Súčasťou publikácie sú zoznamy 
prameňov a literatúry, menný re-
gister a stručné anglické a nemec-
ké resumé.

Klára Prešnajderová, Simona  
Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.) 
ŠUR. Škola umeleckých remesiel 
v Bratislave 1928 – 1939
Bratislava, Slovenské centrum dizajnu, 
Slovart, 2021, 432 strán, 
ISBN 978-80-89992-10-2
Publikácia 13-členného kolektí-
vu autorov nadväzuje na prácu 
významnej teoretičky výtvarné-
ho umenia Ivy Mojžišovej (1939 – 
2014), ktorej osobný archív je v dl-
hodobej starostlivosti vydavateľa 
knihy. Rozsiahle dielo o legendár-
nej škole, v medzivojnových ro-
koch rozvíjajúcej u nás idey šíre-
né najmä z prostredia slávneho 
Bauhausu, čerpá z poznatkov zís-
kaných viacročným výskumom, 
v rámci ktorého sa čerpalo z množ-
stva domácich i zahraničných fon-
dových a pamäťových  
inštitúcií, archívov, od dedičov  
aj súkromných zberateľov.

Kniha vo vynikajúcom grafickom 
riešení Márie Rojko a reprezen-
tatívnom prevedení je rozdelená 
do štyroch kapitol (ŠUR a jej odde-
lenia, Kontexty a presahy ŠUR, ŠUR 
v čase, Profily) a množstva pod-
kapitol. Venuje sa desiatim odde-

leniam školy a predstavuje ŠUR 
v širšom dobovom i medzinárod-
nom kontexte. Texty sprevádza 
bohatý obrazový materiál, ktorý 
demonštruje mimoriadnu úroveň 
a progre sívnosť školy. 

Záverečná kapitola je venova-
ná profilom pedagógov a žiakov. 
Sú medzi nimi také významné 
osobnosti našej kultúry, ako bo-
li boli J. Vydra, A. Hořejš, Ľ. Fulla, 
M. Galanda, Z. Rossman, J. Funke, 
K. Plicka a ďalší. Samozrejmosťou 
sú profily autorov textov a výber 
použitej literatúry, zoznam repro-
dukcií a menný register.

Alexandra Kusá, Alexandra  
Homoľová, Pavlína S. Morháčová, 
Ivan Korčok (eds.) 
Slovensko v dielach Slovenskej  
národnej galérie
Bratislava, Slovenská národná galéria 
v spolupráci s Ministerstvom zahranič-
ných vecí a európskych záležitostí SR, 
2021, 416 strán,  
ISBN 978-80-8059-242-4

Reprezentačná obrazovo-texto-
vá slovensko-anglická publikácia 
prezentuje v netradičnej koncepcii 
diela zo zbierok SNG od 145 zastú-
pených slovenských autorov, ktoré 
rozprávajú príbeh o Slovensku. Tie 
sú v knihe zaradené do častí na-
zvaných publicistickými heslami 
(mottami ?) ako: Lúka je naše mo-
re, Ticho vo výšinách, Totemy Slo-
venska, Balada, Vyslyš naše mod-
litby!, Hromy divo bijú…

Esejistické texty reflektujú vní-
manie krajiny, zvyklostí obyvateľ-
stva, chápanie identity skôr z po-
hľadu všeobecnej historiografie, 
než dejín výtvarného umenia. Cha-
rakterizujú vývoj Slovenska v ob-
dobí rozhodujúcom pre národnú 
a štátnu emancipáciu Slovákov 
a korešpondujú s obsahom do ka-
pitoliek zaradených umeleckých 
diel. Ich kompletný súpis so zá-
kladnými katalógovými údajmi  
a zoznam autorov je súčasťou  
publikácie. Titul predstavuje  
originálny výber zo zbierkového 
fondu SNG a je príležitosťou pre 
kultivovanú reprezentáciu sloven-
skej kultúry a vizuálnych umení. 


