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Martina Bocánová a kolektív 
Štefan Cyril Parrák – život a dielo 

Bratislava, Národopisná spoločnosť Slo-
venska, 2021, 223 strán 
ISBN 978-80-973341-4-7
Publikácia je pripomienkou osob-
nosti trnavského pekára a cukrá-
ra Štefana Cyrila Parráka (1887 – 
1969), jedného z najvýznamnej-
ších slovenských zberateľov. Jeho 
zbierky tvoria významnú časť fon-
du Západoslovenského múzea v Tr-
nave. Biografické údaje o zberate-
ľovi a jeho autobiografické zázna-
my spracovala zostavovateľka ty-
pograficky kvalitnej publikácie. 

Počas viac ako 50-ročného napĺ-
ňania zberateľskej vášne Š. C. Par-
rák sústredil okolo 9-tisíc predme-
tov z oblasti keramiky, porcelánu, 
maľ by na skle, úžitkového skla 
a riadu, dreveného vyrezávaného 
riadu, historického nábytku, sviet-
nikov, hodín, kláštorných prác, vý-
tvarného umenia, archeológie a ri-
tuálnych judaík. Kurátori trnavské-
ho múzea L. Duchoňová, A. Vlčko-
vá, S. Jurčová a A. Sabov pripravi-
li prehľadné štruktúrované kataló-
gy jednotlivých skupín predmetov 
a ich zhodnotenie. 

Gabriella Jarábik,  
Anita Šafár Lévai (eds.) 
Acta Museologica Hungarica VII.

Bratislava, Slovenské národné  
múzeum – Múzeum kultúry Maďarov 
na Slovensku a Tradície a hodnoty, o. z., 
2021, 302 strán  
ISBN 978-80-89712-21-2

Občasne vychádzajúci, ale obsaho-
vo kvalitný zborník vyšiel pri príle-
žitosti 20. výročia vzniku špeciali-
zovaného múzea SNM. Jeho pôso-
benie a osobné zásluhy jeho riadi-
teľky G. Jarábik zhodnotil ako mi-
moriadne kvalitné v úvode aj gene-
rálny riaditeľ SNM Branislav Panis. 
Zborník je venovaný prehľadu roz-
siahlej a rozmanitej činnosti mú-
zea v rokoch 2017 – 2021. Štúdie 
a články predstavili stále expozície 
a tematické výstavy z ostatných ro-
kov sprístupnených v sídle múzea 
v Bratislave. Sú venované aj po-
bočkám a parku Imricha Madácha 
v Dolnej Strehovej, Pamätnému do-
mu Kálmána Mikszátha v Sklabinej 
a Pamätnej výstave Sándora Máraia 
v Košiciach, resp. ich obnove, expo-
zičnému využitiu, zberateľským, 
edičným a vzdelávacím aktivitám. 

Dvojica príspevkov mapuje obnovu 
hrobky O. Petrogalliho na bansko-
bystrickom katolíckom cintoríne. 

V prílohách zborníka čitateľ nájde 
podrobný prehľad činnosti a pub-
likácií múzea za roky 2017 – 2021, 
zoznam jeho pracovníkov a s mú-
zeom aktívne spolupracujúcich in-
štitúcií a osôb. 

Marta Janovíčková 
Hračky zo zbierok Múzea mesta 
Bratislavy

Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy, 
2021, 104 strán 
ISBN 978-80-89636-46-4
Hračky boli už od počiatkov his-
tórie ľudstva prirodzenou súčas-
ťou života. Popri iných ar tefak-
toch dokumentujúcich životný 
štýl sa aj hračky stali predmetom 
zberateľského záujmu a súčasťou 
zbierkových fondov múzeí. Kolek-
cia hračiek v Múzeu mesta Brati-
slavy (MMB) obsahuje takmer 3-ti-
síc predmetov. Podstatná časť sa 
nachádza v zbierke hračiek a pro-
fánneho textilu, čiastkovo sú za-
stúpené v zbierke umeleckého re-
mesla a úžitkového umenia i et-
nografie. 

Autorka publikácie priblížila for-
movanie tohto súboru, genézu i vý-
robcov hračiek. Na základe pomoc-
nej typológie ich rozdelila do tema-
tických skupín – od hračiek pre naj-
menších cez stavebnice a skladač-
ky, spoločenské hry, rôzne činnos-
ti, hry zručnosti, bábkové divadlo, 
rekvizit y k hrám v exter iér i (na 
dvoroch a uliciach) až po autorské 
hračky Antona Oboňu a Vladimíra 
Kompánka. 
Podstatou knižky je farebná obra-
zová dokumentácia výberu hračiek 
zo zbierky. Kvalitné grafické rie-
šenie (Peter Nosáľ, Pavol Choma, 
Juraj Blaško) umožňuje publiká-
ciu zaradiť medzi bibliofílie. V zá-
vere je uverejnený zoznam výrob-
cov hračiek zastúpených v zbier-
ke MMB. 

Jan Chadima 
Rudolf Slánský

Praha, Vyšehrad, 2022, 447 strán 
ISBN 978-80-7601-623-1
Generálny tajomník KSČ, spolu-
strojca a azda najznámejšia obeť 
represívneho režimu Komunistickej 
strany Československa. Publikácia 
odhaľuje biele miesta v životopise 
komunistického politika a prináša  
dôkladný obraz o fungovaní strany. 
Dokumentuje výstup a pád Rudol-
fa Slánského (1901 – 1952) od je-
ho príklonu k ľavicovému hnutiu, 
účasti na boľševizácii strany a ka-
riéry v straníckej hierarchii, par-
lamentnú činnosť za 1. ČSR a i an-
gažovanie sa v partizánskom hnu-
tí. Venuje pozornosť jeho podielu 
na februárovom puči v roku 1948, 
sleduje uchopenie moci a násled-
né represie. Popisuje aj vykonštru-
ovaný proces s členmi „spiklenec-
kého centra“, ktorého bol Slánský 
ústrednou postavou, i jeho rehabi-
litáciu. Autor približuje aj dramatic-
ké životné osudy Slánského rodiny.

V doslove publikácie známy český 
disident, politik a ústavný sudca 
Pavel Rychetský hodnotí osobnosť 
Slánského ako človeka, ktorý veril 
ideológii viac ako vlastnému rozu-
mu. Na knižnom trhu je kniha, kto-
rá potvrdzuje paradox, keď sa or-
ganizačné úsilie politického lídra 
odrazilo na jeho páde. 

Matúš Dulla 
Architektúra

Bratislava, Slovart, 2022, 303 strán
ISBN 978-80-556-5009-8

Skúsený historik architektúry pri-
pravil publikáciu, ktorú vydavateľ, 
azda z marketingových dôvodov, 
ale najmä pre všeobecne prístup-
nou publicistickou formou napísaný 
text, zaradil do edície Stručné deji-
ny Slovenska pre mladých čitateľov. 
Kniha si oprávnene nájde čitateľov 
aj medzi skôr narodenými. 
Autor rozčlenil výberové, ale sú-
časne komplexné rozprávanie o ar-
chitektúre Slovenska od rímskych 
čias do súčasnosti do 20 kapitol. 
Viac-menej kombináciou chrono-
lógie a typológie zoradené kapi-
toly majú názvy, ktoré autor ozdo-
bil charakteristickými prívlastka-
mi, ako: vznešená gotika, dôstojný 
klasicizmus, rozprávkový roman-
tizmus, praktický funkcionalizmus, 
alebo výstižnými opismi charak-
terizujúcimi epochy výstavby: za-
kladanie miest, barok – od kosto-
la po krajinu, eklektika alebo zmes 
slohov, nová éra – nové vynálezy, 
cesta k modernej architektúre, ná-
vrat ornamentu, domy zo skla.
Empatia k priemernému čitateľovi 
a súčasne rešpekt voči záujemco-
vi o odborné informácie umožnili 

vznik knižky, ktorá vďaka layoutu 
Gabiky Ruskovej a ilustráciám Já-
na Vajsábela patrí do knižnice kni-
homilov, najmä však historikov, ob-
divovateľov i ochrancov architekto-
nického dedičstva. Našincov pote-
ší, že autorské poďakovanie za po-
moc na vzniku publikácie si vyslú-
žili viacerí aktívni profesionálni 
ochrancovia pamiatok. 

Juraj Hamar 
Šlabikár tradičnej ľudovej kultúry

Bratislava, SĽUK – Centrum pre tradičnú 
ľudovú kultúru, 2020, 20 strán 
ISBN 978-80-970602-9-9

Netradičnú, ale zmysluplnú edí-
ciu odštar tovalo špecializované 
pracovisko SĽUK-u, ktoré sa popri 
dokumentácii tradičných prejavov 
spôsobu života a kultúry progra-
movo venuje evidencii prvkov. Tie 
sú od roku 2003 zapisované do Re-
prezentatívneho zoznamu nehmot-
ného dedičstva ľudstva UNESCO 
a od roku 2011 do Reprezentatívne-
ho zoznamu nehmotného dedičstva 
Slovenska.

Prvý zväzok série prináša najmen-
ším čitateľom obrazovo-textové in-
formácie o Organizácii spojených 
národov, o jej špecializovaných od-
nožiach – WHO, UNICEF, UNESCO. 
Osobitná je časť venovaná Sveto-
vému kultúrnemu a prírodnému de-
dičstvu a slovenským lokalitám za-
písaným v oboch zoznamoch, všet-
ko s vhodnými ilustráciami Ďura Ba-
logha. V ďalších zošitkoch pripravu-
jú pre deti základné informácie o fu-
jare, gajdách aj terchovskej muzike, 
našich najstarších reprezentantoch 
v zozname nehmotného dedičstva 
ľudstva UNESCO. Osobitná je časť 
venovaná svetovému kultúrnemu 
a prírodnému dedičstvu a sloven-
ským lokalitám zapísaným v oboch 
zoznamoch, doplnená ilustráciami 
Ď. Balogha.


