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Počas jesene pripravilo Západoslovenské múzeum v Trnave
pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Tibora Mikuša piate pokračovanie krajskej výstavy poľovníckych trofejí.

Počas tohto ročníka je zastúpených všetkých šesť obvodných poľovníckych komôr,
a to z Dunajskej Stredy, Galanty, Piešťan, Senice, Skalice
a Trnavy. Pre návštevníkov
pripravili vyše 60 medailových
trofejí rôznorodej poľovnej
zveri ulovenej za sezónu 2016/
17. Takmer polovica z nich
získala zlatú medailu. Medzi
najvýznamnejšie patrí slovenský rekord jeleňa či regionálne
rekordná trofej muflóna.
Prehliadku trofejí tento rok
ozvláštňuje výstava pripravená
k šesťdesiatemu výročiu založenia Slovenského rybárskeho
zväzu MsO Trnava. Okrem
historických fotografií sú zaujímavé preparáty rýb z celého
sveta z dielne Milana Žiaka.
Pripravil aj ukážku historického
rybárskeho náradia, z ktorého
si pozornosť zaslúži ručne vy-

Úprava vstupného areálu múzea po obnove fasády, jar 2017

tembra. Generálnymi partnermi podujatia sú Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky,
Pamiatkový úrad Slovenskej
republiky, Slovenské národné
múzeum, redakcia revue Pamiatky a múzeá. Koordináciou
aktivít boli poverení Združenie
historických miest a obcí Slovenska a občianske združenie
ICOMOS Slovensko.
Ročník
DEKD 2017 má tému Pamiatky
a príroda: krajina možností.
Hosťujúcim mestom otváracieho ceremoniálu DEKD 2017
je pri príležitosti 30. výročia
vyhlásenia centra mesta za
mestskú pamiatkovú rezerváciu mesto Trnava. Ceremoniál
sa uskutoční dňa 7. septembra
2017 v priestoroch budovy Mariánskeho seminára. Jeho súčasťou bude slávnostné udeľovanie Výročných cien časopisu
(pokračovanie na str. 2)

Nepredajné

5. krajská výstava poľovníckych
trofejí a história rybárstva
v Trnave a okolí

Podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)
vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná
sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy. Naša
krajina sa Deklaráciou Národnej rady Slovenskej republiky
o ochrane kultúrneho dedičstva z 28. februára 2001 č. 91/
2001 Z. z. zaradila k vyspelým krajinám a prejavila vôľu zachovávať a ochraňovať svoje kultúrne dedičstvo.

Slovenská
republika
sa
pripojila k usporiadateľom
DEKD v roku 1993. Základným
cieľom podujatia je prehĺbiť
záujem občanov Slovenskej
republiky o kultúrne dedičstvo
a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu
identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, prezentáciu pamiatok
„v inom svetle“, organizáciu
seminárov, prednášok, výstav,
turistických
aktivít,
súťaží
a hier súvisiacich s historickým
prostredím a jeho hodnotami.
Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve
našej republiky v európskom
kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov.
Dni európskeho kultúrneho
dedičstva sa v roku 2017 uskutočnia v termíne 1. – 30. sep-



Z dielne Milana Žiaka
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Rekordná trofej jeleňa

rezávaná udica Jána Wericha.
Výstavu doplnili výtvarné
práce žiakov základných aj
stredných škôl, ktoré pripravilo
Trnavské osvetové stredisko
spolu s výtvarnou dielňou. Výstava v múzeu potrvá do 29.
októbra 2017. 
Anna Šestáková

(dokončenie zo str. 1)

Pamiatky a múzeá za rok 2016
v kategóriách Objav – nález,
Akvizícia, Expozícia, Výstava,
Publikácia, Menšia publikácia
– drobná tlač – periodiká,
Obnova – adaptácia, Reštaurovanie, Akcia – podujatie, Film
– video – audio – multimédiá
– internet a Mimoriadne ocenenia.
V Trnave sa do konca mesiaca uskutočnia mnohé podujatia, ktoré priblížia nielen dejiny
mesta, ale aj vízie pre historické
jadro Trnavy do budúcnosti.
Pre širokú verejnosť je na deň
otvorenia DEKD pripravená
odborná konferencia k výročiu

pamiatkovej rezervácie. Na piatok 8. septembra je plánovaná
vedecká konferencia na tému
aplikácie ekologických princípov pri obnove pamiatok, ktorú
organizuje Medzinárodná rada
pre pamiatky a sídla a Fakulta
architektúry Slovenskej technickej univerzity. Archeologické
výskumy na území Trnavy pod
vedením katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity
verejnosti predstaví archeológ
Erik Hrnčiarik. V rovnaký deň
bude v Štátnom archíve Trnava
deň otvorených dverí, hovoriť
sa bude o chutiach a vôňach
minulosti. Deň otvorených dverí

pripravil aj Krajský pamiatkový
úrad na 21. a 24. septembra.
Zároveň organizuje aj niekoľko
Špacíriek pamiatkarmi zameraných na sakrálnu a meštiansku
architektúru Trnavy, stredoveký
hradobný systém a na komplex
budov historickej Trnavskej univerzity. Mesto Trnava zorganizuje pokračovanie obľúbených
nedeľných letných Potuliek
malým Rímom. Prechádzky
so sprievodcami sa zamerajú
na sídlo trnavských richtárov,
Kamenný mlyn, vinohradnícku
tradíciu či tému Mária Terézia
a Trnava. Pokračovať budú
v sobotu 16. a 23. septembra aj

cykloprehliadky Trnava očami
architekta s podtitulom Mesto
na prahu moderny. V západnom krídle trnavskej radnice
bude celý september otvorená
výstava návrhov na revitalizáciu
Ružového parku a Parku Janka
Kráľa. Sakrálne pamiatky budú
otvorené podľa otváracích hodín pre verejnosť.
Západoslovenské
múzeum a Galéria Jána Koniarka
sprístupnia svoje výstavné
priestory v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva od
7. do 10. septembra bezplatne
do 18,00 hod. 
Daniela Čambálová

Pamätná tabuľa Zoltánovi Kodályovi
žitosti osláv 50. výročia spojenia
Pešti a Budína. Známe sú opera
Háry János (1925) a divadelné
diela Székely fonó (1924 – 1932)
a Czinka Panna balladája (1948).
Okrem orchestrálnej suity Tance
z Galanty vydal v roku 1930 aj
Tance z Maroszéku. Sonáta Te
Deum (1936) bola napísaná
k 250. výročiu oslobodenia Budapešti od tureckej nadvlády
a patrí medzi najkrajšie autorove
skladby. Najväčšiu časť tvorby
Zoltána Kodálya tvoria kantáty
a spev, ale písal aj diela pre klavír

„Medzi mojimi gymnaziálnymi konškolákmi bol kedysi nepatrný, dengľavý, tichý chlapček, menoval sa Zoltán Kodály. Stretli sme sa v I. A a chodili sme spolu všetkých osem
tried. Na vysvedčeniach mal Zoltán samé výborné...
Kodályov otec bol šéfom ako moje. Ja som mal prax, ale
železničnej stanice v Trna- ´rozum´ mal on! Dostalo sa
ve. Bol to prísny a svedomitý mi od neho mnoho cenných
predstavený. Jeho syn mal od rád....“ Takto zaznamenal svokoho dediť ambície, vytrvalosť, je spomienky na spolužiaka
no i rozum... Bol málovravný z gymnázia v Trnave a kolegu
a uzavretý. My ostatní sme už zo štúdií na Uhorskej kráľovskej
dávno chodili k starému Matze- hudobnej akadémii
Zoltána
nauerovi, regenschorimu dómu, Kodálya Mikuláš Schneider Trhrať a spievať na chórus... Do navský. 1
tejto muzikantskej spoločnosti,
Zoltán
Kodály,
hudobný
skladateľ, pedagóg a etnomuzikológ sa narodil 16. decembra
1882 v maďarskom Kecskeméte.
Prvé roky života prežil v Galante, potom sa jeho otec stal
náčelníkom železničnej stanice
v Trnave. V rokoch 1892 až 1900
študoval na gymnáziu v Trnave,
neskôr v Budapešti ukončil štúdium pedagogiky (aprobácia
nemčina – maďarčina). Zberateľskej činnosti ľudovej hudby
sa začal venovať v roku 1905.
V nasledujúcom roku napísal
tézu o maďarskej ľudovej piesni. Spolu s Bélom Bartókom
Akad. mal. Emil Paulovič: Zoltán
sa podieľal na zbere ľudových
Kodály, 1979, olejomaľba (zbierkový
piesní, ktoré vyšli s názvom
fond Západoslovenského múzea)
Maďarské piesne. Tvorba Zolku ktorej sa pridružil celý rad tána Kodálya sa vyznačuje
kamarátov, podarilo sa nám originálnou formou i obsahom.
privábiť aj nášho samotára Zol- Pozoruhodná je zmesou štýlov
tána. Cítil sa v tomto prostredí západoeurópskej hudby vrátaako v novom svete. Nevýslovne ne klasickej, latino-románskej,
rád sem chodil hrať... Od sexty impresionistickej tradície s mosom zastával honor organistu dernými prvkami. V dielach
gymnázia. Bol som už vtedy Zoltána Kodálya sa odrážajú
zručný improvizátor na organe, hlboké znalosti a rešpekt k mačo ma potom priviedlo ku kom- ďarskej ľudovej hudbe.
ponovaniu. Komponoval i KoNajznámejším dielom sa stala
dály a musím priznať, že jeho kantáta Psalmus Hungaricus
skladby mi imponovali väčšmi (1923) skomponovaná pri príle-

Trnava a Spoločnosťou Mikuláša
Schneidra Trnavského.
Na Dome hudby v Trnave (Ul.
M. Schneidera Trnavského č. 5)
bude o 15,00 hod. slávnostne
odhalená pamätná tabuľa. Medzi vzácnymi hosťami by nemal
chýbať skladateľ, muzikológ a trnavský rodák prof. PhDr. Ladislav
Burlas, DrSc. Návštevíci podujatia
sa o živote a diele Zoltána Kodálya
dozvedia z výstavy Vlastivedného
múzea v Galante prezentovanej
v interiéri Domu hudby.
Spomienkové podujatie bude

Zoltán Kodály: Stabat mater, rkp. (zbierkový fond Západoslovenského múzea)

a hudobné telesá. Slávnym sa stal
aj vďaka hudobno-vzdelávacej
reforme, ktorej podstata spočívala
v metóde osvojenia si hudobného
písania a čítania na základe použitia relatívnej solmizácie.
Zoltán Kodály pôsobil od roku
1907 ako profesor budapeštianskej hudobnej akadémie. Zomrel
6. marca 1967 v Budapešti.
Pri príležitosti 135. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia medzinárodne uznávaného hudobníka
Zoltána Kodálya sa uskutoční 21.
septembra 2017 v Trnave podujatie organizované Trnavským
samosprávnym krajom, Západoslovenským múzeom v Trnave,
Trnavskou arcidiecézou, Mestom

pokračovať o 18,00 hod. v sále
Marianum (Hollého ul. č. 10)
koncertom zostaveným zo skladieb Zoltána Kodálya. Účinkovať budú: Detský spevácky
zbor veľkých Schola Mariana
pri Cirkevnej škole Marianum
z Komárna, Miešaný spevácky
zbor Cantica (Z)nova z Trnavy,
Kodály Strig Trio z Galanty, Judit
Rajk, János Klézli a Éva Madarász (pedagógovia Kodályovho
inštitútu pri Univerzite Ferenca
Liszta v Kecskeméte) a Spevokol
Zoltána Kodálya z Galanty.
Záštitu nad podujatím prevzal
predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. 
Daniela Čambálová

SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš. 1959. Úsmevy a slzy : Spomienky trnavského skladateľa. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1959, s. 166 - 168 s.
(Korektúry rukopisu v zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave, e. č. 24 950).
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Výročia Antona Bernoláka, Boženy Slančíkovej-Timravy a kodifikácie slovenčiny
(1791). Súčasne pripravoval aj
slovník, ktorý však vyšiel až po
jeho smrti pod názvom Slowár
Slowenskí Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí (1825 – 1827).
Geneticky nadväzuje bernolákovčina na kultúrnu západoslovenčinu trnavského typu.
Jej stavba však bola inovovaná
stredoslovenskými
prvkami.
Písmená y, ý sa nepoužívali.
Bernolákovčina nemala dvojhlásky, mala však mäkké ď, ť, ň,
ľ. V morfológii prevládali tvary
známe v západnej slovenčine
(ženám, ulicám, dobrého, cudzého a pod.). V staršej fáze boli
v nej viaceré stredoslovenské
javy. Štylisticky bola bernolákovčina primerane diferencovaná.
Pomerne dobre bol vypracovaný
štýl populárno-vedecký (Juraj
Fándly), rečnícky (kázne) a literárno-umelecký (Ján Hollý).
Celonárodné uplatnenie bernolákovčina nedosiahla, rozsah
jej rozšírenia sa menil. V staršej
fáze negatívne pôsobila napätá
situácia, ktorá v Uhorsku vznikla
po francúzskej revolúcii a po
odhalení revolučnej činnosti
jakobínov (1795). V mladšom
období, keď sa záujem o bernolákovčinu oživil, začali sa črtať
nové perspektívy riešenia otázky
spisovného jazyka pre Slovákov.
Jednu z perspektív naznačili vydania stredoslovenských
folklórnych textov (J. Čaplovič,
P. J. Šafárik, J. Kollár). Súčasne
sa ponúkalo aj iné riešenie. Na
strane evanjelických vzdelancov
oživlo úsilie presadiť za spisovný jazyk Slovákov češtinu.
Pôvodne to mala byť jej oficiálna
biblická podoba (B. Tablic, J.
Palkovič), neskôr jej minimálne
poslovenčená forma (J. Kollár)
alebo jej živá podoba pestovaná v Čechách (mladí štúrovci).
No bernolákovčina z verejného
života natrvalo ustúpila až po
dohode roku 1851.

V dnešných dňoch si pripomíname viaceré významné životné a kultúrne výročia, a to 255. výročie od narodenia Antona
Bernoláka, 230. výročie kodifikácie bernolákovskej slovenčiny a 150. výročie od narodenia Boženy Slančíkovej-Timravy.
Anton Bernolák sa narodil 3. októbra 1762 v Slanici
na Orave a zomrel 15. januára
1813 v Nových Zámkoch. Bol
to slovenský rímskokatolícky kňaz a jazykovedec, ktorý

Anton Bernolák

bernolákovskej
slovenčiny.
Bernolákov pravopis vychádzal
z trnavského nárečia. Šíriteľmi
myšlienok a cieľov boli Juraj
Fándly, Jozef Ignác Bajza, Ján
Hollý, Alexander Rudnay. Neskôr sa k nim pripojila i laická
skupina na čele s Martinom
Hamuljakom. V tejto súvislosti
je nevyhnutné povedať, že hnutie bernolákovcov (ktoré trvalo
vyše päťdesiat rokov), ich literárne diela, denno-denná práca
medzi Slovákmi a vzdelancami,
vytvorili podmienky pre druhú
kodifikáciu slovenského jazyka
(1843 v Hlbokom – Ľudovít Štúr,
Jozef Miloslav Hurban, Michal
Miloslav Hodža).
Anton Bernolák sa podujal preskúmať vtedajší stav
a schopnosť slovenčiny plniť
funkciu spisovného jazyka a súčasne sformulovať kodifikačné
pravidlá v jej hovorenej i písanej
podobe. Začal kritikou dovtedajšieho stavu používania slovenčiny a poznatky zhrnul v diele
Filologicko-kritické pojednanie
o slovanských písmenách Dissertatio philologico-critica de
literis Slavorum (1787). K nemu
pripojil normatívny spis Orthographia (1787), v ktorom sa
kodifikuje výber grafém a ich
používanie, výslovnosť, písanie
veľkých písmen a interpunkcia.
Gramatiku kodifikovanej slovenčiny opísal v knihe Slovenská
gramatika Grammatica Slavica
(1790) a tvorenie slov v spise
Etymologia vocum slavicarum

ako prvý kodifikoval spisovnú
slovenčinu. Študoval na Gymnáziu v Ružomberku, neskôr
rétoriku, filozofiu a poetiku na
Emerciáne v Bratislave, Štefaneu v Trnave a teológiu na
Univerzite Pázmaneu vo Viedni.
Štúdiá ukončil v roku 1787 v generálnom seminári v Bratislave.
Šesť rokov pôsobil vo funkcii
tajomníka arcibiskupského vikariátu v Trnave. Od mája 1797
až do svojej smrti 15. januára
1813 bol farárom v Nových
Zámkoch a zároveň stál na čele
novozámockého dekanátu a bol
správcom mestskej školy. Jeho
mimoriadny talent sa prejavil
už v bratislavskom Generálnom
seminári, kde sa zapálil za
osvietenské reformy cisárovnej
Márie Terézie a Jozefa II. Tam
sa stal propagátorom národnobuditeľských snáh slovenského
národa. Pre realizáciu týchto ideí
a zámerov mal všetky odborné
predpoklady. Ovládal viacero
cudzích jazykov od klasických
až po moderné a mal na vtedajšiu dobu široké vedomosti zo
všeobecných dejín, ekonomiky,
medicíny, estetiky, hudby a politiky. Vyčerpávajúca literárna
i kňazská práca, mnoho starostí
s blízkou rodinou a ďalšie okolnosti mu podlomili zdravie natoľko, že nečakane zomrel na srdcovú
porážku. Mal päťdesiat rokov.
V tomto roku si pripomíname aj 230. výročie kodifikácie Anton Bernolák: Etymológia

Božena Slančíková-Timrava sa
narodila 2. októbra 1867 v Polichne, okr. Lučenec a zomrela
27. novembra 1951 v Lučenci.
Bola to slovenská prozaička
a dramatička.
Božena Slančíková sa narodila v rodine evanjelického
farára Pavla Slančíka, ktorý
bol spoluzakladateľom Matice
slovenskej. Vzdelanie získala
najprv v rodisku, potom ju učil
otec, v Banskej Bystrici ukončila 4. triedu meštianskej školy.
Nevydala sa, kvôli čomu mala
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Božena Slančíková-Timrava

celý život existenčné problémy.
Chvíľu bola spoločníčkou vdovy
v Dolnom Kubíne, neskôr sa
stala v Martine opatrovateľkou
zbierok Slovenského národného múzea. Pokúsila sa ešte
stať poštárkou, no nevyšlo jej
to rovnako, ako snaha E. Maróthy-Šoltésovej uviesť ju ako
profesionálnu
spisovateľku.
Napokon sa stala opatrovateľkou v materskej škole.
Medzi jej prvé diela patria satirické verše, no neskôr sa venovala najmä románom a poviedkam,
sporadicky i divadelným hrám.
Vo svojich dielach podávala
dokonalý popis ľudí a ich mentality, vlastností i zmýšľania,
kritizovala súdobé politické
a národnostné problémy a nijako sa nerozpakovala kritizovať
i v tej dobe hlavné myšlienkové prúdy či praktiky bežného
dedinského života. Príbehy
zasadzovala zväčša do dedinského alebo malomestského
prostredia svojho rodného kraja
a mnohé z nich sú založené
na jej vlastných skúsenostiach
a príbehoch z jej života. Do
roku 1896 uverejňovala svoje
diela len v periodikách, neskôr
vydávala samostatné knižné
diela. Hoci sa v jej dielach často
vyskytoval ako hlavný motív
láska, nikdy sa k nej nestavala
sentimentálne, ale skôr poukazovala na vypočítavosť, čím sa
odlišovala od predošlej slovenskej prózy.
Najznámejšie diela Boženy
Slančíkovej-Timravy: Za koho
ísť? (poviedka, 1893), Skúsenosť (román, 1902), Ťapákovci
(novela, 1914), Hrdinovia (novela, 1918), Skon Paľa Ročku (poviedka, 1921), Všetko za národ
(román, 1926). V roku 1947 bol
Slančíkovej-Timrave pridelený
titul Národný umelec. 
Milan Ševčík

Čo opatroval rodinný album?
Ilona Rieglerová, rod. Ujháziová. Zberateľmi boli zrejme jej
prarodičia – Mikuláš Vajmár
s
manželkou Helenou, rod.
Matuškovou, ktorej fotografia
bola v albume založená. Helena Vajmárová, v rodine známa
ako „Schöne Helene“ sa údajne
venovala hudbe aj spevu. Vajmárovci žili spoločenským životom a radi navštevovali plesy
a predstavenia. Rukopis na fotografiách nie je úhľadný ženský,
ale vypísaný, čo dokazuje skôr
mužskú ruku.
Pozrime sa bližšie na portrétované osoby. Umelkyne z kráľovského divadla alebo opery sa
pohybovali vo vysokej spoločnosti a niekoľko z nich vymenilo
svoju kariéru za život po boku
šľachtica. Jednou z dám, ktoré
sa dostali do najvyšších sfér bola
Katharina Schratt (1853 – 1940).
Schrattová sa stala priateľkou
cisára Františka Jozefa I. Vzťah
udržiavali s prestávkami tridsať
rokov, cisár jej zabezpečil bývanie pri Schönbrünne a dokonca
jej kúpil vilu neďaleko svojho
sídla v Bad Ischl. Vzťah bol verejným tajomstvom a Schrattovú
volali neoficiálna cisárovná.
Podobne vysoko siahla aj Johanna Buska (1847/48 – 1922),
rakúska herečka a operná speváčka, známa aj pod menami
Jana Butzková, Johanna, grófka
von Török, Johanna Neumann,
Jana Neumannová. Jej románik
s rakúskym korunným princom Rudolfom (v rokoch 1874
– 1880) sa musel skončiť na príkaz cisára Františka Jozefa I. Neskôr sa vydala sa za pražského
barytonistu Angelo Neumanna,
riaditeľa Stavovského divadla.
Divadlo a umelkyne boli
v centre zábavy vysokej spoločnosti, ich život a vzťahy sa stali
témou dobového bulváru. Herečka August Wilbrandt - Baudius
(1843 – 1937) sa dostala do Burgtheatra vo Viedni a vydala sa za
jeho riaditeľa Adolfa Wilbrandta.
Antonia Link (1853 – 1931) operná speváčka sa v roku 1879
vydala za rakúskeho bankára
a spisovateľa Adolfa Dessauera.
Mezzosopranistka
Elisabeth
Charlotte Wolter (1834 – 1897) sa
po vydaji stala grófkou O‘ Sullivan
Wolter. Herečka z Burgtheatra
Antonia Janisch (1848 – 1920) sa
vydala za grófa Louis Arco-Valley
a vzdala sa kariéry. Sopranistka
Marie von Rabatinsky (1842 – ?)
odišla zo scény v roku 1872, keď
sa vydala za továrnika.

Rodinné fotoalbumy z 19. storočia v zbierke Západoslovenského múzea v Trnave
ukrývajú prevažne podobizne príbuzných. Fotografie
si posielali medzi sebou príslušníci široko rozvetvených
rodín najmä po sobášoch
do iných miest či krajín. Tak
uchovali portrét člena rodiny
a jeho potomkov pre budúce
generácie.
Žiaľ, po vyše storočí už
niektoré fotografie nevie identifikovať ani rodina, ktorá album
opatruje ako dedičstvo. V albumoch nájdeme niekedy aj iné
fotografie ako rodinné. Album
ev. č. 17 018 sa odlišoval od
klasického rodinného albumu.
Sú v ňom uložené dve tematické kolekcie fotografií, ktoré
ich majiteľ zbieral a odkladal.
Patril príslušníkovi rodiny Vajmárovcov.
Prvú kolekciu tvoria vizitkové fotografie s námetmi
z uhorských dejín a portréty
najvyšších predstaviteľov monarchie. Na čestnom mieste sú
portréty cisára Františka Jozefa,
cisárovnej Sisi a ich dvoch detí
Gizely Lujzy Márie Habsburskej
a princa Rudolfa. Obsahuje
portréty
rakúsko-uhorských
politikov z druhej polovice 19.
storočia, prípadne fotografické
reprodukcie osobností z politiky, napríklad ministrov. Ďalej
sú tam reprodukcie umeleckých
diel (malieb či grafík) s výjavmi
z uhorských dejín (napr. Atila,
kráľ Matej Korvín, či korunovácie panovníkov). Kolekcie sa
pravdepodobne v danej dobe
vydávali a predávali, mnohé
majú rovnakú adjustáciu, ktorá
ich spája do série.
Druhou je kolekcia vizitkových fotografií: portrétov
hercov, herečiek, operných
spevákov a speváčok, prípadne
tanečníc, ktorí pôsobili v druhej
polovici 19. storočia v niektorom z viedenských divadiel,
alebo tam hosťovali. Vidno, že
zberateľ sa sústredil na umelcov
Viedenskej kráľovskej opery
a Viedenského dvorského divadla (Burgtheater). Portrétne
fotografie pochádzajú najmä
z viedenských fotoateliérov
Fritz Luckhardt(12), Dr. Székely
alebo aj Dr. Szekely u. Massak
(4), Emil Rabending, aj Rabending und Monckhoven (3), R.
Krziwanek (2), Jean Baptiste
Feilner (2). Vizitkové fotografie

Katarína Schratt

Jana Butzka – Neumann

August Wilibrandt – Baudius

dramatických umelcov pochádzajú z obdobia od konca
šesťdesiatych asi do polovice
osemdesiatych rokov 19. storočia. Pri väčšine je rukou majiteľa
pripísané meno, priezvisko alebo pseudonym portrétovaného.
Podľa nich sme na 45 fotografiách
identifikovali 27 umelcov. Poslednou majiteľkou albumu bola
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Antonia Link

Karolina Tellheim

Karolina Finnali

Práve v tomto období skladal Johann Strauss ml. svoje
operety a prvý raz ich uvádzal
na scénu. Skladateľ i dramatickí umelci po premiére netrpezlivo očakávali, aké kritiky
vyjdú v novinách. Mnoho árií
z
úspešných Straussových
operiet sa neskôr hrávalo aj
(pokračovanie na str. 5)

(dokončenie zo str. 4)

samostatne na koncertoch.
Táto hudba bola pre ľudí svojej
doby moderná tak, ako napríklad Beatles či Rolling Stones
pre ľudí z generácie šesťdesiatych rokov 20. storočia.
Subreta Kráľovskej opery
vo Viedni Caroline Tellheim,
vlastným menom Bettelheim
(1842 – 1906) hrala titulnú rolu
v operete Johanna Straussa ml.
„Kráľovnina čipková šatka“
(Das Spitzentuch der Königin).
Rakúska herečka a speváčka
Caroline Finali (1849 – 1934)
účinkovala napr. v prvej
Straussovej operete „Indigo
a štyridsať lúpežníkov“ v roku
1871, posledný raz sa objavila Rosa Streitman

v roku 1883 v operete „Noc v
Benátkach“. Rosa Streitman
(1857 – 1937) rakúska herečka
a speváčka spievala v Straussovej operete „Netopier“ na
ruskom turné.
Fotky umelkýň sú dôkazom
počiatkov propagácie v divadelnom svete, zachytávajú
umelca v kostýme konkrétnej
postavy. Možno ich považovať
za predchodcov podpisových
kariet, ktoré sa používajú od
20. storočia a sú určené pre
fanúšikov na pamiatku. Úspešnejší herci a herečky z konca
19. storočia ich mali počas
svojej kariéry viac. Niektoré
sa aj v súčasnosti objavujú na

aukciách historických fotografií. Pri porovnaní podobizní
identifikovaných hercov a herečiek s fotkami na internete
sme však nenašli identickú fotografiu s tými z albumu. Viacero z umelcov má svoje heslo
v rakúskej databáze, no ich
podobizne niekedy chýbajú.
Kolekcia uchovávaná desaťročia v trnavskom rodinnom
albume dnes nielen prezrádza niečo zo života vtedajšej
spoločnosti, ale aj prináša
podobizne možno už zabudnutých dramatických umelcov
monarchie. 
Simona Jurčová

Zrekonštruovaná amforovitá nádoba z Bieleho Kostola
K zaujímavým konzervátorským počinom Západoslovenského múzea v Trnave patrí rekonštrukcia amforovitej
nádoby z mohylového pohrebiska v Bielom Kostole, ktoré
bolo v minulosti skúmané Jozefom Urminským.

Zrekonštruovaná amforovitá
nádoba z Bieleho Kostola.

Amforovitá nádoba, zrekonštruovaná Evou Hornáčkovou,
je jednou z 19 nádob, ktoré boli
nájdené v jednej zo štyroch objavených mohýl. Okrem iných
nálezov bola vtedy objavená aj
situla s plastickými býčími protómami, niekoľko kratérovitých
nádob, dve šálky, pokrievky
a niekoľko mís, buď s nôžkou
alebo bez nej.
Nálezy z Bieleho Kostola sa
datujú do staršej doby železnej – halštatskej (obdobie je
pomenované podľa lokality
Hallstatt v Hornom Rakúsku).
V tomto období bolo dnešné juhozápadné Slovensko osídlené
ľudom kalenderberskej kultúry
(nazvanej podľa rovnomennej
lokality v Rakúsku), ktorá patrí
k tzv. východoalpskej halštatskej oblasti. Kalenderberská
kultúra (približne 750 – 600/
550 pred Kr.) bola okrem juhozápadného Slovenska rozšírená
aj v Dolnom Rakúsku, Burgenlande a v severozápadnom Maďarsku. Typické pre túto kultúru
boli opevnené správne centrá
– centrálne hradiská (napríklad
Molpír pri Smoleniciach alebo
Bratislava – Devín), ktoré ovládali okolité územia, na ktorých

sa nachádzali nížinné sídliská
(Bratislava – Vajnory, Ivanka pri
Dunaji, Dunajská Lužná – Nové
Košariská, Chorvátsky Grob,
Pusté Úľany a iné).
Pre ľud kalenderberskej kultúry bolo charakteristické žiarové
pochovávanie, ktoré nadväzovalo na tradíciu popolnicových
polí neskorej doby bronzovej.
Zosnulých
pochovávali
na
plochých žiarových pohrebiskách (napríklad Špačince,
Brestovany), alebo - v prípade
významných jedincov vládnucej elity - pod mohylami. Azda
najznámejší
kalenderberský
mohylník (zoskupenie viacerých
mohýl blízko seba) sa nachádza
v Dunajskej Lužnej – Nových
Košariskách. Okrem toho sa
preskúmané mohyly nachádzajú
na lokalitách Biely Kostol, Réca,
Pusté Úľany, Nová Dedinka a Janíky. Práve tieto bohaté mohyly,
ktoré bývajú ešte dnes v teréne
dobre čitateľné, obsahujú charakteristickú bohato zdobenú
funerálnu keramiku.
Táto keramika sa vyznačuje
menej kvalitným výpalom ako
bežne používaná halštatská keramika, avšak výzdoba je bohatšia. Charakteristickým znakom
je červene maľovaný povrch so
striebristo-tuhovanou výzdobou. Táto sa niekedy vyskytuje
aj na čiernom leštenom povrchu. Pozostáva väčšinou z geometrických motívov, medzi ktoré
najčastejšie patria rôzne trojuholníky, lomená špirála či meander.
Niekedy je použitá aj plastická
výzdoba: časté sú napríklad

Detail výzdoby. Trojuholníkový
motív s lomenými špirálami.

býčie protómy (Biely Kostol,
Dunajská Lužná – Nové Košariská), rôzne antropomorfné
prvky ako nádoby s ľudskými
rukami či nohami, alebo hlinené
reťaze (Dunajská Lužná – Nové
Košariská), či maľované nádoby
doplnené drobnými bronzovými plieškami (Dunajská Lužná
– Nové Košariská).
Medzi maľovanými motívmi
nechýbajú ani figurálne zobrazenia v štylizovanej geometrickej forme. Najčastejšie býva
zobrazovaná žena – kňažka
s rukami zdvihnutými v adoračnom geste, muži alebo ženy
s obetnými darmi alebo lýrami,
zápasníci, jazdci a zvieratá
(najčastejšie kone). Zaujímavé
je napríklad zobrazenie ženy
– kňažky stojacej na vrchole
stromu (Janíky), zápasiacich
žien alebo motív psa (Dunajská
Lužná – Nové Košariská). Tieto
scény pravdepodobne zobrazovali hry, ktoré prebiehali počas
pohrebných obradov. Pohrebné
obrady trvali niekoľko dní a len
málo sa líšili od tých, ktoré opísal Homér v Iliade. Zosnulý bol
ku pohrebnej hranici dopravený
na voze s konským záprahom,
ktorý bol súčasťou pohrebného
sprievodu sprevádzaného tónmi hudobných nástrojov.
Novo zrekonštruovaná amforovitá nádoba z Bieleho
Kostola patrí do skupiny ka-
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lenderberských nádob s figurálnou výzdobou. Pozostáva
z geometrického motívu trojuholníkov, z ktorých vystupujú
lomené špirály a medzi nimi
sa nachádzajú figurálne výjavy.
Keďže nádoba sa zachovala iba
v črepoch, bolo ťažké zrekonštruovať celú scénu. Isté je, že
na nádobe bolo zobrazených
minimálne päť zvierat, z toho
tri sa dajú takmer s určitosťou
interpretovať ako kone, pričom
dva sú s jazdcami. Jedno zviera
je zobrazené s dlhým krkom
a dlhým zahnutým chvostom.
Scéna pravdepodobne súvisela
s pohrebnými obradmi ľudu
kalenderberskej kultúry.
V minulosti dávali bádatelia
tieto bohaté mohyly do súvisu
s veľkými centrálnymi hradiskami, aj keď boli od nich značne
vzdialené (približne 16 km).
Najnovšie nálezy sídliskových
objektov priamo na lokalitách
s mohylami (Dunajská Lužná
– Nové Košariská, Janíky – Dolné Janíky) naznačujú, že pohrebiská patriace k nim boli bližšie.
Tomu nasvedčuje aj správa
Nándora Sándorfiho o výskume
pravdepodobne kalenderberskej
mohyly v Smoleniciach z konca 19. stor., ktorá patrila zrejme k hradisku Molpír. 
Andrej Sabov

Zdroje:
ČAMBAL, R., GREGOR M. 2005.
Dunajská Lužná v praveku. Obec
Dunajská Lužná, 2005. 64 s. ISBN
80-969464-1-2.
PICHLEROVÁ, M. 1969. Nové Košariská
– kniežacie mohyly zo staršej doby železnej. Bratislava: Osveta, 1969. 299 s.
URMINSKÝ, J. 2001. Halštatské mohylové pohrebisko v Bielom Kostole.
In Sborník prací Filozofocké fakulty
brněnské univerzity, M6, 2001.
s. 77 - 91.

Drobný klenot entomologickej zbierky

Herbárium

Na jeseň dokvitá v záhradách
V jesennom čísle múzejných novín si predstavíme taký
typ predmetu z klenotnice zoologickej zbierky, ktorý pestovaný slez lesný maurský
prvoplánovo neohúri cenou, pestrým sfarbením či im- – Malva sylvestris ssp: mauritiapozantným vzrastom, ale skrýva neoceniteľnú vedeckú
a informačnú hodnotu.

dách pestovaná liečivá rastlina.
Do októbra zbierame oranžové
kvety bez stopky. Sušíme ich
v tenkej vrstve celé alebo otrháme lupienky. Používa sa pri
poruchách pečene a žlčníka, pri
kŕčoch tráviacich orgánov, pri
menštruačných ťažkostiach, na
zníženie nadmerného potenia.
Zvonka slúži na podporu hojenia rán v ústnej dutine, pri paradentóze, vo forme mastí na rany
na (1). Je to dvojročná až trváca a zápaly kože, na preležaniny.
mohutná rastlina. Z pazúch dlaYzop lekársky – Hyssopus
ňovito laločnatých listov vyrastajú
zväzočky tmavofialových kvetov.
Od mája do septembra zbierame rozkvitnuté kvety a mladé
nepoškodené listy. Sušíme ich
v tenkej vrstve. Droga sa používa
pri chorobách dýchacích ciest na
odhlienenie (priedušky, kašeľ),
pri kataroch tráviacej sústavy, pri
zápale močových ciest. Zvonka
pomáha liečiť rany, vyrážky, zápal očí a pod.
Nechtík lekársky – Calendula officinalis je tiež v záhra- officinalis je trváci pestovaný
poloker. Do septembra zbierame
nedrevnatú stonku v plnom kvete. Sušíme na vzdušnom mieste.
Má podobné použitie ako šalvia
lekárska. Uplatňuje sa pri chorobách vylučovacích orgánov
a močových ciest, pri katare
žalúdka a čriev, pri nadmernom
potení, proti črevným parazitom.
Zvonka má dezinfekčné účinky
pri zápale hrdla a mandlí. 

Andrena combaella zo zbierok ZSM

Odhliadnuc od pernatých
a srstnatých tvorov sa tentokrát zameriame na drobný
„nezaujímavý“ hmyz. Jedna
nenápadná entomologická krabica v depozitári skrýva hneď
niekoľko takýchto pokladov,
z ktorých vyberám nenápadnú
včelu – pieskárku s vedeckým
menom Andrena combaella
Warncke, 1966. Nemecký zoológ dr. Klaus Warncke (1937
– 1993) patril medzi veľmi
produktívnych bádateľov včiel.
Počas rokov 1965 – 1993 opísal až 57 nových rodov a 887
nových druhov. Špecializoval sa
predovšetkým na včely Západného Palearktu a Strednú Áziu.
Zomrel nečakane vo veku 56
rokov spolu s manželkou počas
záhadnej autonehody v Káhire.
Najväčšia časť jeho typovej
zbierky je uložená v rakúskom
múzeu Landesmuseum v Linci.
Warncke bol v minulosti aj náruživým ornitológom, a preto
mnoho mien jeho včiel získalo
vedecké pomenovanie podľa
rôznych druhov vtákov. Avšak
meno „combaella“ vzniklo na
počesť nálezcu dr. M. Comba,
ktorý v Taliansku chytil prvé
exempláre tejto vzácnej včely.
Pieskárka A. combaella je veľmi zriedkavý mediteránny druh
včely. Lieta od mája do júna vyhľadávajúc bôbovité a astrovité
kvety. Zo Slovenska je známa
len z veľmi teplých a suchých
oblastí viatych pieskov z okolia
Chotína, Kamenice nad Hronom
a Štúrova. Tieto krehké biotopy
sú v súčasnosti čoraz viac
ohrozené zarastaním agátmi
a umelým vysádzaním borovicových monokultúr. V neďalekej Viedni sa podarilo zistiť
uprostred mesta na cintoríne
niekoľko vzácnych druhov včiel
medzi nimi aj A. combaella,
čo naznačuje dôležitosť starej
mestskej zelene.

Dr. Warncke spomína v pôvodnom opise 30 typových
exemplárov z Talianska, bývalej
Juhoslávie a Slovenska, pričom
až 25 jedincov z paratypovej
série pochádzalo z našej krajiny. Tento bohatý materiál
nazbieral slovenský entomológ
Miroslav Kocourek, a práve
zakúpením časti jeho kolekcie
sa v roku 1972 dostal jeden
paratypový exemplár A. combaella do zbierok Západoslovenského múzea. Rok na štítku
je dodatočne opravený a nesedí
s publikovanými údajmi, na základe čoho dr. Okáli spochybnil
typovú sériu. Lenže rovnaké
úpravy sú na paratypoch v SNM
v Bratislave aj v múzeu v Linci,
preto môžeme predpokladať, že
tieto úpravy vznikli až po publikovaní. Okrem toho, že daný
jedinec predstavuje dôležitý
doklad o výskyte na Slovensku,
môže poslúžiť ešte mnohým
odborníkom na taxonomické
štúdie. 

Elena Zlatošová

Festival múzeí 2017
v Liptovskom Mikuláši

V dňoch 26. – 27. júna 2017 zorganizovalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v spolupráci
s mestom Liptovský Mikuláš a Múzeom Janka Kráľa v poraBELÁKOVÁ A. 1996 : Prehľad ohrodí štrnásty ročník Festivalu múzeí Slovenska 2017.
Anna Šestáková

zených a vzácnych druhov včiel na
Slovensku. Folia Faunistica Slovaca
1 : 53 – 58.

Na tohtoročný festival sa
prihlásili dve stovky múzejníkov z takmer štyroch desiatok
múzeí. Niektoré múzeá sa na
festivale zúčastnili prvýkrát.
Ambíciou organizátora podujatia SMOPaJ bolo priblížiť toto
tradičné stavovské stretnutie aj
širokej verejnosti. Zúčastnené
múzeá tak dostali možnosť prezentovať sa priamo na námestí
Liptovského Mikuláša a priblížiť prácu múzejníkov verejnosti.
Oficiálne otvorenie podujatia sa uskutočnilo na Námestí
osloboditeľov v
Liptovskom
Mikuláši a slávnostné prejavy
predniesli riaditeľka SMOPaJ
Danka Šubová, predsedníčka
Zväzu múzeí na Slovensku

BLANK S. M., KRAUS M. 1994 : The
nominal taxa described by K. Warncke and their types (Insecta, Hymenoptera, Apoidea). Linzer biol. Beitr.
26 : 665 – 761.
KASPER L.-M., NEUMÜLLER U.,
SCHABELREITER S., SCHLEDERER
M.-L., PACHINGER B. 2014 : The
importance of urban cemeteries for
wild bees – a case study based in
Vienna. Entomologica Austriaca 21
: 241 – 242.
WARNCKE K. 1966 : Beitrag zur
Kenntnis der Bienengattung Andrena F. im Kaukasus, mit Beschreibung einer neuen Art aus
Südeuropa (Hymenoptera). Acta
Entomologica Bohemoslovaca Praha 63: 116-127.
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(ZMS) Iveta Kaczarová a primátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč. Atmosféru otváracieho
ceremoniálu spríjemnilo vystúpenie folklórnej skupiny Vŕbové
prútie. Pre účastníkov festivalu,
ale aj pre obyvateľov Liptovského
(pokračovanie na str. 7)

(dokončenie zo str. 6)

Mikuláša, bol príjemným prekvapením prejav „Janka Kráľa“
priamo z okna rovnomenného
múzea. Prítomní sa zároveň
mohli ponúknuť liptovskými
drobami, pochúťkou zo zemiakov od členiek súboru.
Počas prezentácie múzeí na
námestí sa začala v priestoroch
SMOPaJ konferencia Nové témy
a nové formy v múzejníctve 21.
storočia. Na konferencii odzneli
príspevky Jana Doláka (Katedra
etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava) Muzejnictví
a muzeologie – nové trendy, Vie-

ry Majchrovičovej (Muzeologický
kabinet Slovenského národného
múzea, Bratislava) Akvizičná politika múzea, Martina Pražienku
(Múzeum SNP – Digitalizačné
centrum, Banská Bystrica) Digitálny obsah slovenských múzeí,
generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea Branislava
Panisa Nové trendy alebo rozvoj
a riaditeľky SMOPaJ Danky Šubovej Nové formy a nové témy
v múzejníctve.
V popoludňajších hodinách
si účastníci festivalu mohli
pozrieť Múzeum Janka Kráľa,
reinštalované expozície SMOPaJ

a vďaka Informačnému centru
mesta Liptovský Mikuláš sa
mnohí múzejníci zúčastnili
prehliadky pamätihodností. Súčasne prebiehalo ustanovujúce
zasadnutie Prírodovedeckej komisie ZMS a prezentácia firmy
Touch4IT, ktorá bola zameraná
na softvérové aplikácie v múzejnej pedagogike.
Počas spoločenského večera
festivalu v SMOPaJ vystúpil súbor Solamente naturali, ktorý
interpretuje hudbu 17. a 18.
storočia.
Na druhý deň podujatia organizátori ponúkli tri exkurzie

ERATÓ 2017

v blízkom okolí Liptovského
Mikuláša: 1. Stanišovská jaskyňa
a Dom podzemia (Jánska dolina), 2. Žiarska dolina a Medvedia štôlňa a 3. Synagóga v Liptovskom Mikuláši a Múzeum
L. Mattyasovszkého v Okoličnom. Najväčší záujem bol o exkurziu v Žiarskej doline.
Vďaka účasti takmer 200 múzejníkov z 31 múzeí sa organizátorom Festivalu múzeí 2017 podarilo naplniť ambíciu prepojenia
práce múzejníka so záujmom
verejnosti a stalo sa inšpiráciou
aj pre ďalšie ročníky. 
Lucia Duchoňová

František Hlavička: Drevené plastiky
František Hlavička sa narodil
v Opoji 10. novembra 1924.
Pôsobil ako učiteľ a riaditeľ na
základných, učňovských a ľudových školách umenia na Slovensku (Beckov, Bošáca, Stará
Turá, Šoporňa, Báb, Majcichov,
Križovany, Šúrovce, Dolný Kubín, Brestovany). V rokoch 1969
– 1984 učil na stredných školách v Skalici, Senici a v Trnave.
František Hlavička bol literárne
činný, od r. 1947 publikoval v
novinách a v časopisoch básne,
krátke prozaické žánre a pedagogické články. V roku 1991
založil vydavateľstvo PEGAS,
ktorého bol aj šéfredaktorom.
Bol členom Spolku slovenských
spisovateľov. František Hlavička
vydal vo vydavateľstve Pegas tri
básnické zbierky pre dospelého
čitateľa Volanie (1991), Promenáda (1992) a Láska (1994)
a jednu s detskými veršíkmi
Riekanky (1993). Zomrel 31. júla
2005. K nedožitej deväťdesiatke
mu rodina v roku 2014 vydala
ešte zbierku Balady.

Výstava Erató je nazvaná podľa jednej z dcér boha Dia
– múzy milostných básnických diel a piesní. Múza bývala
spodobená v priesvitných splývavých šatách s korunou
na hlave. Jednou z najkrajších jej zobrazení je rímska kópia helénskej sochy z približne 3. storočia pred Kristom,
ktorá sa nachádza vo Vatikánskych múzeách.
Združenie výtvarných umelcov
západného Slovenska usporadúva pravidelné členské výstavy –
okrem Salónu s voľným výberom
diel bývajú dve tematické výstavy
– Iná krajina a Erató. Pripravované sú ako bienále a striedajú sa
každé dva roky.
Múzou umelcov bola vždy
žena. Umelci boli v minulosti
obklopení modelkami, pretože
ženské telo je považované za
dokonalú predlohu. Na obrazoch každej doby sa objavuje
v rôznych podobách od antickej Ján Koválik
vznešenosti, cez gotickú nevin- až po realistické zobrazenie. Na
nosť a zbožnosť, renesančnú výstave ERATÓ 2017 sa zúčastdokonalosť, barokovú divokosť nilo 27 autorov s vyše sedemaž po moderný minimalizmus desiatimi dielami. Jej premiéra
či skratku. Erotický motív mož- sa konala od 2. júna do 14.
no poňať v umeleckom diele augusta 2017 v Západoslovenrôznymi spôsobmi – od názna- skom múzeu v Trnave. 
ku, minimalizmu, cez štylizáciu
Simona Jurčová

Popri poézii objavil záľubu
v práci s drevom. Prvú svoju plastiku matka s dieťaťom dokončil
v roku 1980 a počas svojho života
vytvoril takmer 200 diel v dreve.
Tvorbu rezbára Františka
Hlavičku predstavilo Západoslovenské múzeum v Trnave od
13. júla do 13. augusta 2017.
Vystavených bolo vyše 40 diel
zo zbierky Západoslovenského
múzea, no najmä z rodinného
vlastníctva. Centrálnym prvkom
výstavy bol šachový stôl s figúrkami gréckeho a rímskeho
vojska, ktoré autor vytvoril pre
Západoslovenské múzeum v roku 1987. Doplnok výstavy tvoril
výber z jeho básnickej tvorby. 
Simona Jurčová

Blažej Vittek: Retrospektíva – jubilejná výstava trnavského fotografa
Výstava v Západoslovenskom
múzeu v Trnave pod názvom
Retrospektíva je prierezom
tvorby trnavského fotografa
Blažeja Vitteka a je dosiaľ najväčšou prezentáciou jeho diela.
Západoslovenské múzeum v Trnave ju pripravilo k životnému
jubileu autora, otvorená bola vo
štvrtok 17. augusta o 16,00.
Blažej Vittek sa narodil 19.
augusta 1942 v Trnave. Po
štúdiu pracoval ako fotograf
v Okresnom stavebnom podniku v Trnave, potom v Okresnej
galérii Jána Koniarka (do r. 1994)
a v Západoslovenskom múzeu
v Trnave (do r. 2000). Foto-
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(pokračovanie na str. 8)

(dokončenie zo str. 7)

grafoval aj pre potreby Mesta
Trnava.
Bol zakladajúcim členom
a predsedom fotoklubu IZOFOTA, ktorý pôsobil v OSP Trnava
a bol podpredsedom aj jeho
pokračovateľa – fotoklubu IRIS.
Dnes je emeritným predsedom
fotoklubu IRIS.
Zúčastňoval sa kolektívnych
výstav doma i v zahraničí a mal
aj niekoľko samostatných výstav.
Za svoju fotografickú činnosť
mu bola v roku 2007 udelená
Pocta Generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za

Kamrhól i zlatá niť – kurátorský
sprievod expozíciou Ľudový textil
trnavského regiónu
Obdivovatelia tradičného ľu- Výšivky zlatou niťou v zbierkach
dového textilu si dňa 22. októbra múzea. Vstupné je 1,50.- €. 
2017 o 14.00 hodine budú môcť
v budove múzea vypočuť kurátorský výklad nedávno reinštalovanej
expozície Ľudový textil trnavského
regiónu. Odborným slovom ich
bude sprevádzať autorka expozície
Aneta Vlčková. Bonusom podujatia bude prezentácia s témou

dlhoročný rozvoj neprofesionálnej
umeleckej fotografie v kraji i na
Slovensku a v roku 2009 získal
Pamätnú medailu od predsedu
TTSK Ing. Tibora Mikuša za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja
fotografickej tvorby v kraji. 
Simona Jurčová

www.zsmuzeum.sk

Informácie
 Západoslovenské múzeum v Trnave
Múzejné námestie 3
Otváracie hodiny:
Ut – Pia 8,00 – 17,00
So - Ne 11,00 – 17,00
V pondelok zatvorené
 Múzeum knižnej kultúry
Námestie sv. Mikuláša 10
Zimná prevádzka
od 1. novembra do 28. februára
na objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut - Pia 8,30 –15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
skupinové návštevy

Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia 8,30 –12,30
13,00 - 15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
skupinové návštevy

 Dom hudby
Mikuláša Schneidera Trnavského
Ul. Mikuláša Schneidera Trnavského 5
(budova prístupná aj pre imobilných
návštevníkov)
Zimná prevádzka
ood 1. novembra do 28. februára

Knižnica Západoslovenského Užitočné rady pre bádateľov
múzea v Trnave
 Na internetovej stránke múzea
Súčasťou Západoslovenského múzea
v Trnave je príručná knižnica, ktorá je
špeciálnou a odbornou knižnicou určenou
na prezenčné štúdium. Vznikla z pôvodnej
knižnice vytvorenej výlučne pre študijné
potreby pracovníkov. Študovňa je sprístupnená verejnosti od roku 2002 v budove na
Múzejnej ulici 2, oproti bočnému vchodu
múzea. Knižnica disponuje bohatým
knižničným fondom (21 634 knižných jednotiek) pochádzajúcim z 20.- 21. storočia.
Zameraný je najmä na archeológiu, históriu, regionálne dejiny, etnológiu, dejiny
umenia, muzikológiu, muzeológiu, prírodné
vedy a knižnú kultúru.
Knižnica poskytuje knižničné a informačné služby interným a externým používateľom a bádateľom. Knižničný fond
je prístupný len na prezenčné štúdium
(v študovni).

 Záujemca o bádanie vo fondoch Západoslovenského múzea v Trnave mailom
oznámi základné údaje: meno a priezvisko, názov vysielajúcej organizácie, účel
bádania (publikačný, prezentačný, študijný a pod.), predmet, resp. tému bádania
a kontakt alebo použije tlačivo Bádateľský
list z internetovej stránky a po vyplnení ho
zašle na adresu múzea.
 Žiadosť bádateľa posúdi riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave a po
schválení ju pridelí kompetentnému odbornému pracovníkom. Ak nie je známe
vopred, či sa požadovaný materiál nachádza v múzeu, bádateľský list vyplní žiadateľ až po mailovej komunikácii s odborným
pracovníkom, ktorý požiadavku na bádanie
vybavuje.

Fotografovanie
a filmovanie svadieb

na objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut - Pia 8,30 –15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
skupinové návštevy

Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia 8,30 –12,30 - prosíme objednať
13,00 - 14,30
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
skupinové návštevy

Otváracie hodiny študovne

Kontakt: zsmuzeum@zupa-tt.sk
tel.č.: 033/5512913

sú v záložke Služby zverejnené informácie
pre bádateľov, v pdf formáte je dostupný
text bádateľského poriadku a cenník.

pondelok – piatok 8,00 – 12,00
tel. č: 033/5917345 (študovňa)
e-mail knižnica: zsm@mail.t-com.sk

Na vybratých miestach interiéru a exteriérov Západoslovenského múzea
v Trnave je možné snímať svadby.
Potrebné informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke múzea.
V záložke Služby/Fotografovanie
a filmovanie je zverejnený cenník
a žiadatelia si môžu stiahnuť tlačivo
Žiadosť na snímanie svadby, vyplniť
ho a mailom zaslať na adresu múzea
zsmuzeum@zupa-tt.sk alebo priniesť
podpísané osobne do múzea. 
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