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KNIHY
Vladimír Turčan a kolektív 
Germánske elity v dobe rímskej 
na Slovensku

Bratislava, Slovenské národné múzeum, 
2022, 327 strán
ISBN 978-80-8060-519-3

V šiestom zväzku edície Museion, 
zameranej na vydávanie mo-
nografických diel, sú uverejne-
né príspevky venované historic-
kým udalostiam, ktoré sa odohrali 
na stredodunajskej hranici v 1. až 
4. storočí. Autormi 17 článkov sú 
poprední odborníci zo sloven-
ských aj zahraničných vedeckých 
inštitúcií, zaoberajúci sa vý-
skumom rímskej doby a vplyvu an-
tiky na naše územie. Tieto poznat-
ky sú prvýkrát uverejnené v jednej 
publikácii. Epochu, v ktorej sa 
stredné Podunajsko dočasne do-
stalo do písomne zaznamenaných 
dejín, spracovali autori na zákla-
de dokladov o živote príslušníkov 
kniežacích a náčelníckych rodov 
– germánskej elity. Súčasťou sú aj 
vedecké informácie o ojedinelých, 
ale dôležitých nálezoch, ktoré 
uchovávajú slovenské zbierkotvor-
né inštitúcie. 

Ťažisko knihy, pripravovanej pô-
vodne súčasne s rovnomennou vý-
stavou, nerealizovanou kvôli pan-
démii, tvorí analýza sídiel, hrobov 
a unikátnych artefaktov charakte-
rizujúcich životnú úroveň a majet-
kové možnosti vyššie postavených 
Germánov. V knihe sú desiatky fo-
tografií, kresieb, máp a plánov, 
bohaté odkazy na literárne a iné 
zdroje, menný register a informá-
cie o autorskom kolektíve. 

Martin Bača (ed.)  
Pod stromom života. Zborník  
k 70. narodeninám Michala Slivku

Studia Archaeologica et Mediaevalia.  
Tomus XIII.
Bratislava, Univerzita Komenského, 
2022, 468 strán
ISBN 978-80-223-5388-5

Archeológ, historik, pedagóg a pa-
miatkar Michal Slivka je verejnos-
ti dobre známy najmä vďaka jeho 
zanietenému záujmu o areál Kláš-
toriska, stredovekú kultúru, deji-
ny kresťanstva a tiež prostredníc-
tvom aktivistickej angažovanosti 
v prospech najrôznejších foriem 
poznávania aj praktickej ochra-
ny a propagácie kultúrneho dedič-
stva. Jeho zásluhy si pripomenula 
širšia vedecká obec zastúpená vy-
še 60 autormi pri príležitosti jeho 
životného jubilea. 
Polytematický zborník je rozdele-
ný do šiestich častí: Včasný stre-

dovek, Hrady a sídliská, Sakrálne 
pamiatky, Materiálna kultúra, Pí-
somné pramene a Spomienkové 
texty. Obsahuje teoretické, nále-
zové aj komparatívne štúdie, čer-
pajúce z heuristického aj terénne-
ho výskumu na Slovensku i mimo 
neho – práce historikov, archeo-
lógov, numizmatikov, historikov 
umenia a architektúry, ktorými sú 
aj viacerí Slivkovi žiaci. 
Popri množstve odkazov a zozna-
mov relevantnej literatúry k jed-
notlivým príspevkom je v zbor-
níku uverejnená aj bibliografia 
jubilantových vedeckých a odbor-
ných prác. 

Peter Šimko a kolektív 
Košicko-bohumínska železnica. 
Veľká kniha o oceľovej tepne  
severného Slovenska
Žilina, Považské múzeum, 2022,  
336 strán
ISBN 978-80-88877-94-3

Reprezentačne typograficky poňa-
tá kolektívna monografia bola vy-
daná pri príležitosti 150. výročia 
otvorenia jednej z najvýznamnej-
ších železničných tratí na našom 
území. V nadväznosti na Slovo zo-
stavovateľa, Zdroje a metódy a Po-
pis trate je publikácia rozčlenená 
do dvoch častí: Počiatky a vývoj 
Košicko-bohumínskej železnice 
do skončenia prvej svetovej vojny 
a Od hranice pri Svrčinovci po Ko-
šice. Uhorská časť Košicko-bohu-
mínskej železnice do konca prvej 
svetovej vojny. Záver knihy tvorí 
fotodokumentácia Dotyky so sú-
časnosťou objektívom Mariána 
Dujniča.

Kniha obsahuje historické fareb-
né a čiernobiele fotografie doprav-
ných stavieb a mobiliáru (rušňov, 
exteriérov aj interiérov vagónov), 
dobových pohľadníc, výtvarne 
cenných máp a nákresov aj re-
produkcie cestovných poriadkov 
či cestovných lístkov prevažne 

zo zbierkových a dokumentačných 
fondov Považského múzea v Žili-
ne, ŽSR – Železničného múzea SR 
a SNM – Historického múzea v Bra-
tislave. Samozrejmosťou je bohatý 
zoznam poznámok s odkazmi, zák-
ladnej literatúry a menný register. 

Peter Drozd 
Elektrovek. 200 rokov  
elektrotechniky

Košice, Slovenské technické múzeum, 
2022, 94 strán
ISBN 978-80-973503-8-3

Slovensko-anglický katalóg k ex-
pozícii venovanej vývoju elektro-
techniky v STM v Košiciach je vý-
znamným edičným príspevkom 
k 75. výročiu vzniku múzea. 
Zbierka elektrotechniky STM ob-
sahuje vyše 3 600 predmetov z ob-
lasti čiernej (zábavnej) techniky, 
výpočtovej a kancelárskej techni-
ky, domácich elektrospotrebičov, 
meracích prístrojov a silnoprúdo-
vej elektrotechniky. V expozícii aj 
katalógu dostali prednosť expo-
náty vyrobené na území dnešné-
ho Slovenska. Dokladajú, že aj 
na Slovensku sa v minulosti vyví-
jali a vyrábali mnohé elektrotech-
nické zariadenia vysokej kvality. 
V publikácii, ktorej by sa viac ho-
dil názov sprievodca, získa čitateľ 
informácie o základných elektro-
technických pojmoch, vývoji elek-
trotechniky a jednotlivých dru-
hoch elektrospotrebičov. 

Vo vkusne výtvarne riešenej kniž-
ke sú uverejnené desiatky fareb-
ných reprodukcií atraktívnych 
exponátov. Publikácia, ktorá vy-
nikajúco dopĺňa komfort návštev-
níkov, je vhodná aj pre širokú či-
tateľskú verejnosť i vzdelávacie 
účely.

Jozef Sedlák 
Združenie fotografov amatérov 
YMCA a Fotoskupiny KSTL  
Bratislava. 
Vývoj a aktivity v období  
1924 – 1948
Bratislava, FOTOFO/Stredoeurópsky 
dom fotografie, 2021,  
390 strán + prílohy 102 strán 
ISBN 978-80-85739-86-2 

Kniha historika a teoretika foto-
grafie na rozsiahlej ploche a v re-
prezentačnej forme komplexne 
spracúva bezmála 25-ročnú his-
tóriu fotografických aktivít, kto-
ré boli súčasťou v medzivojnovom 
období mimoriadne aktívnej bra-
tislavskej mládežníckej kultúrnej, 
sociálnej a športovej organizácie 
YMCA. Krátko po vzniku Česko-
slovenska sa aj aktivitou popred-
nej osobnosti slovenského múzej-
níctva a kultúry Miloša Jurkoviča 
podarilo zorganizovať vtedy ešte 
mladé umelecké odvetvie. V pod-
mienkach nadšeného amaterizmu 
vyrástli také osobnosti slovenskej 
fotografie, ako Viliam Malík, Mi-
loš Dohnány a ďalší. Kniha, doslo-
va nabitá najvzácnejšími dokladmi 

rýchlo sa rozvíjajúcej umeleckej 
fotografie prináša fotoreproduk-
cie vo vysokej kvalite, ale aj vy-
čerpávajúcu dokumentáciu o čin-
nosti formálnych i neformálnych 
združení fotografov a ich organizá-
cie i aktivít. Publikácia poukazuje 
na zaujímavé korelácie fotoama-
térov s pôsobením Školy umelec-
kých remesiel, súdobé vydavateľ-
ské aktivity a výstavnú činnosť. 
Upozorňuje aj na málo známe in-
formácie o vzniku a činnosti brati-
slavského združenia YMCA, ktoré 
si vzhľadom na svoj význam zaslú-
ži väčšiu pozornosť aj z hľadiska 
ochrany pamiatkových hodnôt je-
ho sídla.

Martina Muráňová 
Zápisník z môjho putovania  
dejinami Slovenska 

Bratislava, Slovenské národné  
múzeum – Historické múzeum, 2022, 
28 strán
ISBN 978-80-8060-518-6

Historici, archeológovia a múzej-
ní pedagógovia pripravili v rámci 
širšie koncipovaného projektu Pu-
tovanie dejinami tlačeného sprie-
vodcu (zošit) pre rodiny s deťmi 
po zatiaľ nedokončenej expozí-
cii Dejiny Slovenska na Bratislav-
skom hrade. 

Originálnymi farebnými kresba-
mi (Zuzana Hlavatá, Lea Lalíková) 
ilustrovaný zošit predpokladá je-
ho dotváranie (dokreslenie, dopí-
sanie) deťmi. Ich „sprievodcami“ 
po dejinách Slovenska od praveku 
po stredovek sú kreslené posta-
vičky: lišiak Žigo a kupec Samo. 
Prehliadka vystavených exponátov 
je obohatená o 15 úloh. Deti si mô-
žu pri kontrole v zápisníku overo-
vať, ako pozorne si prezreli expo-
zíciu, a ľahšie si tak hravou formou 
zapamätať významné predmety, 
charakteristické pre príslušné his-
torické obdobie, alebo významné 
exponáty vzťahujúce sa k dejinám 
Slovenska (Moravianska Venuša, 
bronzové ozdoby odevu, železné 
hrivny, keltské mince tzv. biateky, 
akvamanila, kuša a pod.).


