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Heraldicko-genelogická práca  
z pera skúsenej odborníčky a re-
dak torky sa viaže k hnu teľným 
i nehnuteľným hmot ným pamiat-
kam sú vi siacim s pô sobením čle-
nov vý znamnej šľachtickej rodiny. 
Na základe doterajších poznatkov, 
ale pre dovšetkým vďaka vý skumu 
v zbier kach pamäťových in šti túcií 
identiikovala via ce rých členov ro-
du. Prehľadne spraco vala proble-
matiku vý voja rodového erbu od 
15. sto ročia a predstavila dokla-
dy o pôsobení rodiny v Palúdzke 
a Bodiciach v Liptove, v Pezinku, 
Trnave a najmä v Bratislave. Práve 
v poslednom menovanom meste 
patrili k najvýznamnejším podni-
kateľským rodinám v obla sti vi-
nárstva, gastronómie či hotelier-
stva. Autorka zostavila prehľad 
Palugyayovských erbov použitých 
na architektonických pamiatkach. 
Pripravila anotovaný súpis viac 
ako 50 zbierkových predmetov 
z fondov múzeí a ga lérií v Bratisla-
ve a Trnave. Pu bli kácia predsta-
vuje pamiatky na rodinu v Pezin-
ku a osobitne sa venuje unikátnym 
zdobeným sudovým dnám. Súčas-
ťou mono graie je komplexný zo-
znam in for mačných zdrojov, litera-
túry a menný re gister. 

Peter Šimko  
Jazda storočiami. 
Dejiny dopravy na Slovensku a vý-
poveď exponátov z malého múzea 

Žilina, Považské múzeum, 2020,  
224 strán   
ISBN 978-80-88877-89-9 

Žilinské regionálne múzeum sa 
v rámci svojej sekundárnej špe-
cializácie už od roku 1967 zame-

riava aj na celoslovenskú doku-
mentáciu dejín dopravy. Do 
sú časnosti sústredilo z tejto  
tematickej oblasti vyše 2 200 
zbierkových predmetov. Od roku 
2014 spravuje detašovanú ex po-
zíciu s názvom Múzeum do pravy 
v Rajeckých Tepliciach. Vý sledkom 
odbornej činnosti jeho neúnavné-
ho kurátora je knižné kompendium 
poskytujúce dosiaľ absentujúci 
komplexný prehľad o rozsiahlej 
oblasti dopravného dedičstva 
na Slovensku. 

Formou skromná, avšak obsa-
hom nezastupiteľná knižka priná-
ša ši roký prehľad zdrojov, menný 
a miestny register. 

Katarína Beňová – Katarína  
Kolbiarz Chmelinová (eds.)  
a kolektív. 
Mecénstvo umenia okolo  
roku 1800. 
K pamiatkam výtvarného umenia  
a architektúry z obdobia neskorého 
osvietenstva (nielen) na Slovensku

Bratislava, Stimul, 2020, 325 strán 
ISBN 978-80-8127-295-0

Zborník štúdií z rovnomenného me-
dzinárodného odborného kolokvia 
z pera slovenských, poľských a ma-
ďarských au to rov obsahuje dote-
rajšiu re flexiu umenia z obdobia 
rokov 1780 až 1830. Prezentuje 
aktu álne problémy výskumu dejín 
umenia najmä vo vzťahu k objed-
návkam a identite objed návateľov 
či autorov výtvarných diel v období 
okolo roku 1800 na našom území. 
Zámerom pu bli kácie je poukázať 
na dobové me chanizmy podpo-
ry umenia a osobnosti zveľaďujú-
ce me cénstvom kultúrne prostre-
die u nás v turbulentných časoch 
pre meny uhorskej stavovskej spo-
ločnosti na občiansku. 

Jednotlivé prípadové štúdie sú 
venované pozoruhodným do bo-
vým umeleckým osob no stiam 
a ich tvorbe, cirkevnému a ari sto  -
kratickému mecénstvu a zbera-
teľstvu umenia aj na našom území 
v sledovanom období. Publikácia 
s bohatým ilu strač ným aparátom 
obsahuje anglické resumé sloven-
ských príspevkov a slo venské re-
sumé štúdií uve rejnených v anglic-
kom jazyku. Súčasťou monograie 
je zoznam použitej literatúry, pre-
hľad autorov i menný index. 

Martin Besedič, Dominika Čechová, 
Juraj Hrica, Lenka Lubušká 
Trianon – Zrod novej hranice / 
Trianon – The New Border Creation

Bratislava, Slovenské národné múze-
um-Historické múzeum, 2021, 287 strán 
ISBN 978-80-8060-506-3

Slovensko-anglický katalóg rovno-
mennej výstavy prináša dosiaľ 

najväčší počet dokumentov vzťa-
hujúcich sa k stému výročiu his t o-
rickej udalosti, ktorá mala kľúčo-
vý význam pre slovenskú národnú 
a štátnu emancipáciu. Ide o jednu 
z najkontroverznejších tém nachá-
dzajúcich sa na ceste k vzájomné-
mu porozumeniu ná rodov žijúcich 
v minulosti spoločne v historickom 
Uhorsku. 

Autori v stroho, ale prehľadne 
a vkusne graicky riešenej publi-
kácii (Jakub Tóth, Eva Benková) 
sprístupnili s nebývalou objek-
tivitou záujemcom o poznanie  
i re flexiu našich novodobých dejín 
vzácne originály historických do-
kumentov, resp. ich reprodukcie. 
Ich obsah ilustruje komplikovaný 
zrod novej entity na politickej ma-
pe Európy. Podobne ako expo náty 
na ešte trvajúcej výstave na Brati-
slavskom hrade sú aj do kumenty 
a predmety v knihe zo radené 
do tematických celkov a dôsled-
ne popísané s odkazom na ich evi-
denciu v zbierkových fondoch pa-
mäťových inštitúcií.

Katalóg s takmer tromi stovka-
mi čiernobielych, ale najmä fa-
rebných reprodukcií a fotograií 
je doplnený zoznamom skratiek 
a použitej literatúry.

Eva Králiková, Elena Machajdíková, 
Gabriela Podušelová 
Slovak National Museum 

Bratislava, Slovenské národné  
múzeum, 2021, 323 strán  
ISBN 978-80-8060-502- 5

Skrátené a modiikované an- 
glic ké vydanie (preklad Elena 
McCu llough  ová) rovnomennej  
slo ven skej publikácie z roku 2013 
približuje najmä zahraničným záu-
jemcom vyše 125-ročnú, po merne 
komplikovanú históriu a rozsiah-
le zbierky Slovenského národ-
ného múzea (SNM). Či ta teľovi sú 
k dispozícii stručné štúdie o vývo-
ji inštitúcie od jej vzniku koncom 
19. storočia. Kniha predstaví čita-
teľovi zložitú štruktúru jeho 18 or-
ganizačných jednotiek, do ktorej 

patria aj špe cializované múzeá na 
hradoch či v kaštieľoch, ako aj mú-
zeá etnic kých minorít.

Podstatnú časť reprezentačne 
koncipovanej a kvalitne graicky 
a dizajnérsky riešenej knihy (Ma-
túš Lányi) tvorí obrazovo-texto-
vý katalóg približne 100 vybra-
ných predmetov z vyše 4 mi liónov 
spoločenskovedných a prírodo-
vedných zbierok naj väčšieho slo-
venského múzea. V publikácii sú 
okrem farebných fotograií pred-
metov aj historické a súčasné 
snímky niektorých objektov, v kto-
rých sú umiestnené expozície 
a ďalšie pracoviská SNM. V závere 
je uvedený zoznam literatúry a au-
torov katalógových popisov.  

Andrea Kellö Žačoková 
Vitaj v múzeu. 
Dobrodružná výprava  
do slovenských múzeí 

Bratislava, Slovart, s. r. o., 2021,  
80 strán  
ISBN 978-80-556-5043-2 

Vynikajúca a veselá knižná prí-
pra  va na návštevu múzea pre naj-
menších (9+) je bez diskusie po-
užiteľná aj pre omnoho star ších 
Slovákov. Jej autorky pri pravili 
skvelú učebnicu základov múzej-
níctva s didakticky mimo riadne 
účinným a pritom vizuál ne atrak-
tívnym prehľadom o zá kladných 
činnostiach múzeí, najvýznamnej-
ších slovenských inštitúciách, ich 
zbierkach a ex pozíciách. Nená-
silnou formou pred stavuje oblasť 
múzejnej  termi nológie a charakter 
profesií a špe cializácií. Deti oboz-
námi aj s unikátmi a najvýznam-
nejšími exponátmi. Výtvarné rie-
šenie a di zajn publikácie (Emília 
Holečková Jesenská) sú rovno- 
cennou zložkou textu. Táto môže 
byť bez ohľadu na určenú vekovú 
skupinu účinne využívaná aj v mú-
zejnom marketingu. 

Avízo na obálke sľubuje: „Keď 
vstú piš do budovy s nápisom 
MÚZEUM, čaká ťa nevšedný 
zážitok. Je to ako vojsť do stroja 
času, z ktorého vystúpiš 
v minulosti. Dozvieš sa, ako sa 
vzácnosti dostanú do múzea,  
čo sa tam s nimi deje a kto sa  
o ne stará. A do štyridsiatich dvoch 
slo ven ských múzeí ťa vezmeme  
na ex kur ziu.“

Kiež by sme aj v školských osno-
vách a učebniciach nachádzali 
také porozumenie pre význam 
múzeí a v múzeách takú úroveň 
muzeo logického myslenia, aké  
ponúka táto sympatická knižka.
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teľstvu umenia aj na našom území 
v sledovanom období. Publikácia 
s bohatým ilu strač ným aparátom 
obsahuje anglické resumé sloven-
ských príspevkov a slo venské re-
sumé štúdií uve rejnených v anglic-
kom jazyku. Súčasťou monograie 
je zoznam použitej literatúry, pre-
hľad autorov i menný index. 

Martin Besedič, Dominika Čechová, 
Juraj Hrica, Lenka Lubušká 
Trianon – Zrod novej hranice / 
Trianon – The New Border Creation

Bratislava, Slovenské národné múze-
um-Historické múzeum, 2021, 287 strán 
ISBN 978-80-8060-506-3

Slovensko-anglický katalóg rovno-
mennej výstavy prináša dosiaľ 

najväčší počet dokumentov vzťa-
hujúcich sa k stému výročiu his t o-
rickej udalosti, ktorá mala kľúčo-
vý význam pre slovenskú národnú 
a štátnu emancipáciu. Ide o jednu 
z najkontroverznejších tém nachá-
dzajúcich sa na ceste k vzájomné-
mu porozumeniu ná rodov žijúcich 
v minulosti spoločne v historickom 
Uhorsku. 

Autori v stroho, ale prehľadne 
a vkusne graicky riešenej publi-
kácii (Jakub Tóth, Eva Benková) 
sprístupnili s nebývalou objek-
tivitou záujemcom o poznanie  
i re flexiu našich novodobých dejín 
vzácne originály historických do-
kumentov, resp. ich reprodukcie. 
Ich obsah ilustruje komplikovaný 
zrod novej entity na politickej ma-
pe Európy. Podobne ako expo náty 
na ešte trvajúcej výstave na Brati-
slavskom hrade sú aj do kumenty 
a predmety v knihe zo radené 
do tematických celkov a dôsled-
ne popísané s odkazom na ich evi-
denciu v zbierkových fondoch pa-
mäťových inštitúcií.

Katalóg s takmer tromi stovka-
mi čiernobielych, ale najmä fa-
rebných reprodukcií a fotograií 
je doplnený zoznamom skratiek 
a použitej literatúry.

Eva Králiková, Elena Machajdíková, 
Gabriela Podušelová 
Slovak National Museum 

Bratislava, Slovenské národné  
múzeum, 2021, 323 strán  
ISBN 978-80-8060-502- 5

Skrátené a modiikované an- 
glic ké vydanie (preklad Elena 
McCu llough  ová) rovnomennej  
slo ven skej publikácie z roku 2013 
približuje najmä zahraničným záu-
jemcom vyše 125-ročnú, po merne 
komplikovanú históriu a rozsiah-
le zbierky Slovenského národ-
ného múzea (SNM). Či ta teľovi sú 
k dispozícii stručné štúdie o vývo-
ji inštitúcie od jej vzniku koncom 
19. storočia. Kniha predstaví čita-
teľovi zložitú štruktúru jeho 18 or-
ganizačných jednotiek, do ktorej 

patria aj špe cializované múzeá na 
hradoch či v kaštieľoch, ako aj mú-
zeá etnic kých minorít.

Podstatnú časť reprezentačne 
koncipovanej a kvalitne graicky 
a dizajnérsky riešenej knihy (Ma-
túš Lányi) tvorí obrazovo-texto-
vý katalóg približne 100 vybra-
ných predmetov z vyše 4 mi liónov 
spoločenskovedných a prírodo-
vedných zbierok naj väčšieho slo-
venského múzea. V publikácii sú 
okrem farebných fotograií pred-
metov aj historické a súčasné 
snímky niektorých objektov, v kto-
rých sú umiestnené expozície 
a ďalšie pracoviská SNM. V závere 
je uvedený zoznam literatúry a au-
torov katalógových popisov.  

Andrea Kellö Žačoková 
Vitaj v múzeu. 
Dobrodružná výprava  
do slovenských múzeí 

Bratislava, Slovart, s. r. o., 2021,  
80 strán  
ISBN 978-80-556-5043-2 

Vynikajúca a veselá knižná prí-
pra  va na návštevu múzea pre naj-
menších (9+) je bez diskusie po-
užiteľná aj pre omnoho star ších 
Slovákov. Jej autorky pri pravili 
skvelú učebnicu základov múzej-
níctva s didakticky mimo riadne 
účinným a pritom vizuál ne atrak-
tívnym prehľadom o zá kladných 
činnostiach múzeí, najvýznamnej-
ších slovenských inštitúciách, ich 
zbierkach a ex pozíciách. Nená-
silnou formou pred stavuje oblasť 
múzejnej  termi nológie a charakter 
profesií a špe cializácií. Deti oboz-
námi aj s unikátmi a najvýznam-
nejšími exponátmi. Výtvarné rie-
šenie a di zajn publikácie (Emília 
Holečková Jesenská) sú rovno- 
cennou zložkou textu. Táto môže 
byť bez ohľadu na určenú vekovú 
skupinu účinne využívaná aj v mú-
zejnom marketingu. 

Avízo na obálke sľubuje: „Keď 
vstú piš do budovy s nápisom 
MÚZEUM, čaká ťa nevšedný 
zážitok. Je to ako vojsť do stroja 
času, z ktorého vystúpiš 
v minulosti. Dozvieš sa, ako sa 
vzácnosti dostanú do múzea,  
čo sa tam s nimi deje a kto sa  
o ne stará. A do štyridsiatich dvoch 
slo ven ských múzeí ťa vezmeme  
na ex kur ziu.“

Kiež by sme aj v školských osno-
vách a učebniciach nachádzali 
také porozumenie pre význam 
múzeí a v múzeách takú úroveň 
muzeo logického myslenia, aké  
ponúka táto sympatická knižka.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

