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Múzeum pre dnešok, múzeum bez bariér
Múzeum je vedecká inštitúcia (ústav), ktorá plánovite
zhromažìuje, triedi, odborne
uchováva a ìalej vedecky spracováva zbierky hmotn˘ch
dokladov o spoloãenskom
a kultúrnom v˘vine ãloveka
a spoloãnosti, o v˘voji a zmenách prírody a prostredia. Tak
hovorí definícia tejto inštitúcie,
ktorá ìalej podot˘ka, že múzeá
sa delia na vlastivedné a špecializované. Západoslovenské
múzeum v Trnave je vlastivedn˘m múzeom, ktoré má bohatú
tradíciu a vyvíja ãinnosÈ v súlade so svojim prioritn˘m zameraním.
Štandardne sa predpokladá,
že úlohou múzeí je sprostredkúvaÈ pohºady do minulosti,
prezentovaÈ vhodnou formou
historické artefakty, študovaÈ
ich a skúmaÈ. Pracovn˘ záber
múzeí by však mal byÈ oveºa
širší. Tak ako to ukazujú súãasné trendy, ktoré reagujú na
zvyšujúce sa nároky verejnosti
a rozmanité záujmy a potreby
ºudí, múzeá by mali budovaÈ
pozitívne postoje k histórii,
umeniu, kultúrnemu dediãstvu,
tradíciám, ale aj k prírode od
útleho detstva a kultivovaÈ tieto
postoje priebežne s postupujúcim vekom. Nie je to jednoduchá úloha, ale zložit˘ proces,
ktor˘ kladie na pracovníkov
múzeí v súãasnosti vysoké
nároky. Tak ako sa dalo predpokladaÈ, pomaly, ale isto vstupujú aj inštitúcie tohto druhu
do edukaãného procesu a dá sa
oãakávaÈ, že sa stanú súãasÈou
uãebn˘ch osnov ako ich rozširujúci prvok. Tak˘to trend
predstavuje nemalú v˘zvu pre
múzejn˘ch pracovníkov, ktorá

má pochopiteºne nesmierny
spoloãensk˘ dopad a v˘znam.
Zmenené spoloãenské podmienky, iná schopnosÈ recepcie
informácií, ãi nové technológie
vyžadujú aj od našich pracovníkov zmeny v osobn˘ch a profesijn˘ch postojoch.
Dnes sa ãasto hovorí, že
najdôležitejšia je komunikácia.
Pre správne pochopenie, vyjasnenie si sporn˘ch vecí, zdieºanie informácií, ale aj emócií.
Otázkou pre múzeá zostáva,
aké spôsoby komunikácie zvoliÈ smerom k návštevníkom,
aby ich oslovili a stali sa plnohodnotn˘m partnerom nielen
v sprostredkovaní informácií,
ale možno aj nastolení tém na
rozm˘šºanie. Múzeá vždy nejak˘m spôsobom komunikovali
so svojimi návštevníkmi a dá
sa povedaÈ, že história tejto
komunikácie je tiež zaujímav˘m priestorom na spoznávanie mentálneho sveta ºudí rôznych ãasov˘ch období. Forma,
akou chceme komunikovaÈ
s ºuìmi v súãasnosti musí rešpektovaÈ mnohé parametre,
ktoré sú ãasto pre múzejníkov
veºkou v˘zvou. Dnes už nejde
len zapojenie zmyslov do toku
informácií na to, aby sa udržala
pozornosÈ a aj zapamätanie si
informácií, ale ide tiež o to,
nauãiÈ sa rešpektovaÈ špecifiká
skupín, ktoré boli v minulosti,
ãasto ochudobnené o plnohodnotn˘ zážitok návštevy múzea.
V tomto kontexte hovoríme
o osobách s rôznym typom
handikepu, osobne uprednostÀujem namiesto slova handikep
termín v˘zva. V˘zva pre všetk˘ch, ktorí sa nemusia denne
stretávaÈ s urãit˘mi obmedze1

niami a riešiÈ situácie, ktoré sú
pre bežného ãloveka nepredstaviteºné. Zdravotné znev˘hodnenie v súãasnosti už nemôže
byÈ nieãím, ão diskriminuje
a vyluãuje ãloveka z rôznych
oblastí života, nemôže to byÈ
nieão, ão znemožÀuje prístup
k informáciám, vedomostiam
alebo jednoducho ku vnímaniu
umenia, k zážitku krásy.
Z t˘chto dôvodov sme si

pu, pre ktorého bude prehliadka zaujímavejšia a zapamätateºnejšia. Zmeny sa t˘kajú rôznych vecí ako sú napríklad
v˘stavné panely, osvetlenie,
popisy predmetov, vyhodnotenia pres˘tenosti vnemami, využitia technológií, snaha o zavedenie dvoj, ãi trojrozmern˘ch
projekcií. Vo svete osvedãenou
cestou pre priblíženie sa tejto
skupine ºudí so špecifick˘mi

v múzeu stanovili ako jeden
z hlavn˘ch cieºov nasledujúcich rokov vybudovaÈ múzeum
priateºské ku všetk˘m záujemcom o jeho návštevu, vybudovaÈ múzeum bez ak˘chkoºvek
bariér.
Jednou z najväãších v˘ziev
v súãasnosti pre inštitúcie ako
sú múzeá ãi galérie je schopnosÈ prezentovaÈ v˘sledky svojej práce, zbierkové predmety
atì. zrakovo postihnut˘m
obãanom. Pri využití rôznych
podporn˘ch prvkov a technológií už teraz vieme, že budú prínosom nielen pre návštevníkov
so zrakovou v˘zvou, ale aj pre
bežného ãloveka bez handike-

potrebami je vytváranie taktiln˘ch v˘stav, v˘stav, ktoré
poãítajú s t˘m, že ãlovek sa
chce, napriek všetk˘m zákazom, dotknúÈ vystaven˘ch
predmetov a pre ãloveka so
zrakov˘m obmedzením je to do
veºkej miery nevyhnutnosÈ.
Hovoríme o type v˘stav, kde sa
využívajú pomocné zbierkové
predmety, prípadne repliky
jednotliv˘ch expoziãne Èažiskov˘ch predmetov, ktoré môže
návštevník chytiÈ do ruky, skúsiÈ ich kvalitu, materiál, z ktorého je vyroben˘ atì.
(Pokraãovanie na str. 2)

Snáì najsilnejšia komunikaãná bariéra sa vyvíja pri
styku s ºuìmi s postihnutím
sluchu, ktorí prichádzajú
o množstvo informácií, pokiaº
sa pohybujú v prostredí, ktoré
nerešpektuje ich odlišnosÈ
a špecifikum vnímania sveta.
Na tejto platforme máme ambíciu vydávaÈ obsahovo bohatšie
drobné tlaãe, ktoré budú alternatívnym sprievodcom po jednotliv˘ch expozíciách, ktoré si
môžu návštevníci zobraÈ aj
domov. Samozrejme, ani toto
nie je jednoduch˘ krok a vyžaduje súãinnosÈ všetk˘ch odborn˘ch a technick˘ch pracovníkov smerom k lektorom, ktorí
budú musieÈ postupne prejsÈ
zmenou lektorsk˘ch programov.
Západoslovenské múzeum
v Trnave sídli v budove kláštora klarisiek, historickej budove,
ktorá primárne nepoãítala
v staviteºskom pláne s bezbariérovosÈou. Jej súãasÈou sú
chodby s väãším, ãi menším
množstvom schodov, ktoré

Àom aj pre ºudí s rôznymi
obmedzeniami bezpeãn˘ a nevyžadoval si asistenciu.
Súãasná kritická situácia
nás nielen obmedzuje, ale aj
uãí. Aké to je zostaÈ doma,
nemôcÈ zájsÈ do múzea, ãi galérie, byÈ spoloãensky izolovan˘,
sociálne hendikepovan˘? Dnešok nás uãí priblížiÈ sa ºuìom,
ktorí majú záujem o históriu
a nemajú možnosÈ nás navštíviÈ. Zaãali sme s piatkov˘m
ãítaním na našej FB stránke,
kde priblížime ºuìom zaujímavé
miesta, parky, záhady, kaviarne, osobnosti, genius loci
nášho mesta. Múzeum takto
virtuálne zostáva pre svojich
priaznivcov stále otvorené
a využíva na to technológie,
ktoré sú blízke už asi všetk˘m
generáciám, nielen tej najmladšej, pretože toto je jedna
z ciest na vytvorenie pozitívneho ovzdušia v priestoroch
múzea do budúcna, ktorá
pomôže odbúraÈ najväãšiu bariéru, ktorou je bariéra psychická. V mojom ponímaní neexis-

môžu byÈ pre návštevníka
s poruchou pohybu, a to môže
ísÈ aj o ãloveka vo vyššom
veku, neprekonateºnou prekážkou. Na tomto poli sa už urobili kroky k tomu, aby sa zaãalo
s odstraÀovaním bariér.
BezbariérovosÈ sa t˘ka aj
in˘ch skupín ºudí, napríklad
matiek s deÈmi v koãíkoch,
ãi starších ºudí, nie je to záležitosÈ, ktorá by bola viazaná na
minimálny poãet osôb.
Samozrejme, nevyhnutnosÈou pri inováciách je rešpektovanie toho, že budova má
historick˘ ráz a nemôže prijímaÈ silové riešenia, ktoré by
narušili jej historickú hodnotu
a charakter. Je preto potrebné
pri riešení t˘chto problémov
pristupovaÈ k jednotliv˘m
fázam premeny veºmi citlivo.
BezbariérovosÈ je nutné
zaviesÈ aj v prístupe k technológiám, internetu v budove
múzea, existencii virtuálnej
mapy budovy, vybudovaní
odpoãinkov˘ch zón v múzeu
a v tom, aby bol pohyb po

tuje žiadny dôvod k nerovnoprávnemu
správaniu
sa
k ºuìom s ak˘mkoºvek typom
postihnutia a práve kultúrne
inštitúcie by mali ísÈ príkladom
k tomu, ako reagovaÈ na problém, pre ktor˘ sa stáva súãasná spoloãnosÈ stále viac citlivejšou. Máme ambíciu sa staÈ
sociokultúrnym centrom mesta
s pozitívnym image, kde bude
vládnuÈ obojstrann˘ rešpekt
medzi pracovníkmi múzea
a jeho návštevníkmi. Úspechom pre mÀa bude spätná
väzba od našich návštevníkov,
ktorí budú maÈ v múzeu pocit
integrácie a prijatia, vìaka ktor˘m bude pre nich návšteva
múzea plnohodnotnou voºnoãasovou aktivitou so vzdelávacím rozmerom.

M. Bocánová,
riaditeºka

Ako sa kedysi pracovalo vo fotoateliéri
Kurz vyvolávania ãiernobielej fotografie pre zaãiatoãníkov
Predstavte si, ako to asi
vyzeralo, keì sa v roku 1860
objavil na trnavskom námestí
fotograf Štefan Dohnányi
a rozložil svoj fotoaparát na
drevenom statíve. Starostlivo
sa pozakr˘val „mníškou“
z ãiernej látky, ktorá mu siahala až na chrbát a najskôr si
všetko dôsledne nastavil, aby
sa presvedãil, že bude obrázok správne osvetlen˘ a kompozícia vyhovujúca. Potom
založil do fotoaparátu kazetu
so svetlocitlivou sklenenou
doskou a znova sa zakryl, aby
všetko dobre v tme videl.
Zostal zakryt˘ poãas celej
expozície záberu. Pokiaº by
vopred neoslovil ºudí na
námestí aby sa na chvíºu
zastavili a zapózovali mu,
mal by fotografiu plnú rozmazan˘ch duchov miesto
postáv. Ale my vieme, že
ºudia mu radi zapózovali,
inak by sme sa dnes nepoze-

rali na ich tváre na star˘ch
fotografiách a pohºadniciach.
Kurz sa uskutoãnil 20.
februára a 5. mája a každého
sa zúãastnilo 10 záujemcov.
V˘stava Trnavské fotoateliéry bola v múzeu ukonãená 15.
marca 2020 a kurz bol jej
sprievodn˘m
podujatím.
Prehliadku v˘stavou komentovala autorka PaedDr.
Simona Jurãová. Na kurze sa
úãastníci oboznámili s dobov˘m ateliérov˘m fotoaparátom a dozvedeli sa, ako sa
t˘mto prístrojom kedysi fotografovalo. Fotograf múzea
Tomáš Vlãek ich nauãil zväãšovaÈ a vyvolávaÈ fotografiu
z negatívu. Star˘ negatív na
skle s trnavsk˘m motívom
vopred pripravili lektori
kurzu. Vlastnoruãne vyvolané fotografie si úãastníci
kurzu odniesli so sebou
domov.

S. Jurãová
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âo pripravujeme pre návštevníkov v roku 2020?
Západoslovenské múzeum
v Trnave plánuje v roku 2020
viacero zaujímav˘ch v˘stav
a podujatí. V mesiaci marci
bude sprístupnená nová geologická v˘stava Svet minerálov, v máji budú otvorené dve
domáce v˘stavy – Maºby na
skle zo zbierky ZsM
a Bradlan 1930 – 2020,
v˘stava k 90. v˘roãiu vzniku
speváckeho zboru. V letn˘ch
mesiacoch plánujeme otvoriÈ
v˘stavu umeleck˘ch diel
Salón ZVUZS 2020 - ide
o jubilejnú ãlenskú v˘stavu
v˘tvarn˘ch umelcov západného Slovenska pri príležitosti 30. v˘roãia vzniku
Združenia. V Dome hudby
Mikuláša Schneidera Trnavského bude v lete otvorená
reinštalovaná
expozícia
DOBRO - dvorana slávy.
V mesiaci október pripravujeme otvorenie v˘stavy Detsk˘
svet zameranej na život dieÈaÈa v minulosti - s predmetmi
spojen˘mi s narodením dieÈaÈa, školou a hrami a hraãkami
a všetk˘m, ão k detstvu patrí.
V závere roka predstavíme
Trnavãanom svet star˘ch
bicyklov na v˘stave S vetrom
opreteky v spolupráci s klubom historick˘ch bicyklov
Tyrnaviavelo.
Okrem domácich v˘stav
sa návštevníci už tradiãne
v múzeu stretnú na dvoch
ìalších, ktoré pripravuje
v
priestoroch
múzea
Trnavské osvetové stredisko
– Trnavsk˘ objektív 2020
a Trnavská paleta 2020.
Priatelia múzea a verejnosÈ
budú môcÈ navštíviÈ Múzeum

⦁

Svet minerálov, nová geologická v˘stava od 13. marca
2020
⦁ Trnavsk˘ objektív 2020,
v spolupráci s Trnavsk˘m
osvetov˘m strediskom, 19. 3.
– 4. 5. 2020
⦁ Škola ºudov˘ch remesiel –
kurz zdobenia kraslíc, 28. 3.
2020
Apríl
⦁ Hollého pamätník, v spolupráci s Trnavsk˘m osvetov˘m strediskom 7. 4. 2020

knižnej kultúry aj v rámci
spolupráce múzea a organizátorov podujatia Noc literatúry
a Trnavsk˘ rínek. V rámci
podujatia Škola ºudov˘ch
remesiel bude pripraven˘ch
aj tento rok 5 špeciálnych
kurzov, pre záujem z minulého roka pripravíme v slneãn˘ch mesiacoch aj tento rok
niekoºkokrát kurz kyanotypie,
cez prázdniny zopakujeme
t˘ždÀov˘ Letn˘ kurz háãkovania pre zaãiatoãníkov.
Múzeum pripravilo celoroãnú
ponuku prednášok na objednanie a ponuku v˘tvarn˘ch
dielní ako doplnkov˘ program spolupráce s návštevníkmi.
S. Jurãová

Máj
Veronika Bahnová, autorská v˘stava v spolupráci
s Trnavsk˘m osvetov˘m strediskom, 6. 5. – 30. 6. 2020
⦁ Maºby na skle - v˘stava zo
zbierky ZsM - 16. 5. – 31. 12.
2020
⦁ Noc múzeí a galérií 2020 –
16. 5. 2020
⦁ Bradlan 1930 – 2020–
v˘stava - 90. v˘roãie vzniku,
v˘stava 23. 5. – 31. 8. 2020
Jún
⦁ Baroková Trnava – dokumentárna v˘stava v spolupráci s Katedrou dejín a teórie
umenia FFTU doplnená umeleck˘mi predmetmi zo zbierok ZsM
⦁ Koncert vážnej hudby:
Festival Pro Musica Nostra
Tirnaviensi v Kostole Nanebovzatia Panny Márie 28. 6.
2020, v spolupráci s Hudobn˘m centrom v Bratislave
Júl
⦁ Salón ZVUZS 2020 –
ãlenská v˘stava umelcov
jubilejná v˘stava k 30. v˘roãiu vzniku ZVUZS – 9. 7. –
31. 10. 2020

⦁ DOBRO - dvorana slávy reinštalácia expozície v Dome
hudby
August
⦁ Etnofilm âadca 2019 postprodukcia v˘beru zo
súÈažn˘ch filmov˘ch diel prezentovan˘ch na Etnofilme
v âadci v roku 2019
September
⦁ Dni európskeho kultúrneho dediãstva – podujatie:
Prechádzka v Oláhovom
seminári
⦁ Trnava a okolie v dobe
rímskej - v˘stava k medzinárodnej konferencii Archeologie barbarÛ
Október
⦁ Detsk˘ svet – v˘stava zo
zbierok ZsM, koncom októbra
November
⦁ Trnavská paleta súÈažná
prehliadka neprofesionálnych
umelcov, v spolupráci s Trnavsk˘m osvetov˘m strediskom,
5. 11. 2020 – 15. 1. 2021
⦁ S vetrom opreteky - v˘stava historick˘ch bicyklov
v spolupráci s Tyrnavia-velo
– 12. 11. 2020
⦁ Advent v múzeu nedeºa
29. 11. 2020

⦁

Plán hlavn˘ch v˘stav
a podujatí ZsM 2020
Marec
Hollého pamätník, v spolupráci s Trnavsk˘m osvetov˘m strediskom (3. – 4. 3.,
10. – 11. 3., 24. - 25. 3. 2020)
⦁ Ako sa kedysi pracovalo
vo fotoateliéri - kurz vyvolávania ãb fotografie, 5. 3. 2020
⦁
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December
Trnavské fotoateliéry slávnostné uvedenie publikácie (projekt podporen˘ FPU),
nového Zborníka Západoslovenského
múzea
2020
a múzejn˘ch novín ã.4/2020.
Zhodnotenie ediãnej a vydavateºskej ãinnosti ZsM a slávnostné zasadnutie Vedeckej
rady ZsM.
⦁

Pamätáme si ešte na mená hrdinov, ktorí pred 75 rokmi
položili svoje mladé životy pri oslobodzovaní Trnavy?
Medzi nami žije už len
málo pamätníkov, ktorí by si
mohli zaspomínaÈ, ako Èažko
sa pred 75 rokmi v Trnave a v dedinkách trnavského okresu
rodila sloboda. Mladej generácii mená hrdinov âervenej
armády ako Gusko, Pakter ãi
Rjabov niã nehovoria. No pri
príležitosti osláv oslobodenia
Trnavy 1. apríla 1945 sa nám
naskytol priestor oživiÈ spomienku na tieto vojnové udalosti a uctiÈ si tak opätovne
ich pamiatku.
Prekroãením rieky Hron
25. marca 1945 jednotkami
2. ukrajinského frontu maršala
Rodiona Jakovleviãa Malinovského sa zaãala bratislavskobrnianska operácia, finálna
fáza oslobodzovania juhozápadnej ãasti Slovenska a juhu
Moravy. Útokom od Dunaja
na Malacky, Hodonín a Brno
postupoval 2. ukrajinsk˘
front obchvatom zo severozápadu smerom k Bratislave.
SúãasÈou tohto manévru bolo
oslobodzovanie obcí trnavského okresu i samotnej
Trnavy. V noci z 31. marca
na 1. apríla predišli jednotky
152. delostreleckého protitankového
pluku
patriace
k 4. gardovému jazdeckému
zboru pri svojom postupe od
Galanty jazdectvo a rozmiestnili tri batérie 2 km severne
od lokality Mal˘ Háj v smere
zo Serede do Vlãkoviec.
Dostali sa tak do tyla nepria-

teºa, ktor˘ si pri svojom
ústupe zamaskované batérie
nevšimol a dostal sa do priamej paºby predsunut˘ch protitankov˘ch batérií. Jednotky
podplukovníka J. A. Kostyleva
zniãili jeden nemeck˘ tank
a ìalších štyroch nepoškoden˘ch tankov sa zmocnili.
ëalej k Trnave postupovali
jednotky 1. gardovej jazdeckomechanizovanej skupiny
generálporuãíka I. A. Plijeva,
jeho 4. gardového jazdeckého
zboru kubáÀskych kozákov,
jednotky 9., 10. a 30. gardovej jazdeckej divízie.
Po oslobodení obcí Zeleneã, Modranka a Hrnãiarovce
prišli k Trnave, v ktorej boli
rusk˘mi lietadlami už 31.
marca od skor˘ch rann˘ch
hodín ostreºované kolóny
ustupujúceho
nemeckého
vojska z Galanty. Zniãená
bola stanica, VozovÀa, tehelÀa a sladovÀa. Na veºkonoãnú
nedeºu 1. apríla pod rúškom
ìalšieho
bombardovania
ustupujúce nemecké vojsko
stihlo zapáliÈ sklady proviantu vo Vozovke, Treumannovu sladovÀu a železniãnú
stanicu. Pozície v Trnave
zostali držaÈ iba tankové skupiny nemeckej armády.
K rozhodujúcemu stretu
medzi nimi a gardovou jazdou kubáÀskych kozákov
prišlo na predmestí Trnavy
pri závode Coburg. Podºa
spomienok Grigorija Ivano-

Hrob A. V. Guska na Slavíne

Protitankové delostrelectvo 2. ukrajinského frontu
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viãa Ababina sa jazdeck˘
oddiel vystaven˘ paºbe
z guºometov kryl v poli asi
50 m od múrov závodu. Voãi
paºbe guºometov ostreºujúc
nemecké pozície vyšiel rusk˘
tank 128. pluku so štvorãlennou posádkou. Jeden zo zásahov nemeckého tanku Tiger
bol pre tank T-34-85 osudn˘.
V horiacom tanku zhoreli
dvaja ãlenovia posádky, gardov˘ staršina Vasilij Ivanoviã
Djakov z Moskvy a Michail
Nikitoviã Kornenko. Ich telá
boli pochované pri stenách
závodu, kde bol na ich pamiatku postaven˘ pamätník.
Mechanik a vodiã tanku
T-34-85 staršina Nikolaj
Maximoviã Papeta a strelec
gardov˘ seržant Nikolaj
Krotov sa z horiaceho tanku
zachránili útekom.

Pri Trnave položil svoj
život aj mlad˘ sotva 20-roãn˘
kozák z Kubáne, gardov˘ seržant Alexej Vasilieviã Gusko,
mieriã 76 mm protitankového
dela prvej batérie 183. gardového delostreleckého a minometného pluku. Bol ranen˘
ãrepinou
nepriateºského
delostreleckého granátu do
brucha, no napriek zraneniu
bojoval ìalej, priãom zniãil
tri nemecké tanky. V archíve
múzea sa zachovali listy mladého kozáka, ktoré písal ešte
na jar v roku 1943 svojim
rodiãom Vasilijovi a Anne
Guskovcom do rodného
Krasnodarského kraja. Dnes
stojí v jeho rodnej Stanici
Novominskaja na Kubáni
pomník venovan˘ jeho hrdinstvu.
Za srdce chytá i príbeh
lekára sanitnej služby majora

Kozáci 4. a 6. gardového jazdeckého zboru I. A. Plijeva

Gardov˘ seržant Alexej
Vasilieviã Gusko

Konštantína Michajloviãa
Paktera prerozprávan˘ zdravotnou sestrou Valentínou
Andrejevnou Gordijenkovou,
ktor˘ pri ošetrovaní ranen˘ch
vojakov bol zasiahnut˘ ãrepinou priamo do brucha. Vojaci
držali pri zranenom stráž
a dávali mu krv zo žily do žily.
Napriek tomu lekár smrteºnému zraneniu podºahol. V rodnom Donbase na Ukrajine na
neho ãakal mal˘ syn a manželka Zinaida, ktorej ešte na
jar 1945 napísal: „Dnes je
posledn˘ zimn˘ deÀ a tu sa
zaãína jar. Aká krásna je príroda a ako veºmi sa chce žiÈ.
Som živ˘, zdrav˘, cítim sa
dobre a som pln˘ nádeje, že
ãoskoro budeme spolu!
Pamätáš, vždy som hovoril,
že vojnu budem konãiÈ ja!
A tak sa aj stalo, zostalo už
neveºa, ešte kúsok námahy –
a vojne je koniec. âi vo dne,
ãi v noci, na pochode, ãi na
zastávke som všetk˘mi myšlienkami s vami. Neboj sa,
Slnieãko, som úplne zdrav˘
a dostatoãne zocelen˘ v bojoch.
Neìaleko je deÀ, keì budeme
opäÈ spolu. A tak do skorého,
šÈastného videnia....!“1
Na Urale v Pervouralsku
zanechal šesÈroãného syna
Jurija a manželku aj absolvent sverdlovskej Právnickej
fakulty nadporuãík Georgij
Petroviã Rjabov, zástupca
veliteºa štábu. Padol v boji
o Trnavu 31. marca 1945 a rovnako ako major K. M. Pakter
bol so všetk˘mi vojensk˘mi
poctami pochovan˘ na vojenskom cintoríne v Trnave.
Poãas Èažk˘ch bojov položilo
život za oslobodenie Trnavy
ìalších 117 vojakov ruskej
gardy, o ktor˘ch nevieme niã.
Poznáme iba ich mená z náhrobn˘ch kameÀov, mnohí
boli dokonca pochovaní anonymne. Na základe nariadenia Povereníctva vnútra zo
dÀa 28. januára 1946 boli
všetci vojaci pochovaní na
území Trnavy exhumovaní
a pochovaní na Slavíne
v Bratislave. V 60. a 70. rokoch
20. storoãia pozostalí vojakov
ruskej gardy ãasto kontaktovali Miestny národn˘ v˘bor
v Trnave so zámerom nájsÈ
hroby svojich otcov, bratov ãi
manželov a položiÈ im na

náhrobné kamene aspoÀ
kvety. Prostredníctvom ich
listov sme sa dozvedeli
o t˘chto pre nás neznámych
vojakoch, že po nich zostali
prázdne miesta v neúpln˘ch
rodinách, nešÈastní rodiãia
a opustení priatelia, ktorí na
nich nezabudli ani po dlh˘ch
rokoch. Pri v˘roãí oslobodenia nášho mesta by sme na
nich nemali zabudnúÈ ani my,
obyvatelia mesta Trnavy.

Manželka Zinaida, syn a nevesta K. M. Paktera na vojenskom cintoríne v Trnave

Lekár major Konstantin
Michajloviã Pakter

Valentina Angrejevna
Metvinenko

Jednotky 2. ukrajinského
frontu R. J. Malinovského
vstúpili do Trnavy okolo 14.
hodiny popoludní v sprievode
nadšeného vítania obyvateºov
Trnavy. âasÈ gardovej jazdy
I. A. Plijeva zaujala obranu
mesta zo smeru Nádaš, Dolné
Orešany a Ružindol a zabránila tak návratu nemeck˘ch
vojakov. Podºa ústneho rozkazu veliteºa opustila garda
mesto o 23.30 hodine v smere
na Zvonãín a Horné Orešany,
cez Kaãín (miestna ãasÈ) na
Biely Kostol a cez Medziháj
(miestna ãasÈ) na Ružindol.2
Zaãal sa boj o Malé Karpaty.
V tom ãase pozdravila
Moskva osloboditeºov miest
Trnava, Hlohovec a Senec
dvanástimi delostreleck˘mi
salvami na základe rozkazu
hlavného veliteºa, maršala
ZSSR V. I. Stalina.

Georgij Petroviã Rjabov

Vodič tanku T-34-85 staršina
Nikolaj Maximoviã Papeta

L. DuchoÀová
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Marec - mesiac knihy
Západoslovenské múzeum v roku 2019 zakúpilo
sedem star˘ch a vzácnych
tlaãí vìaka finanãnému príspevku z Fondu na podporu
umenia. Ide o predmety vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty.
1. Cassiodorus, Flavius
Magnus Aurelius. Historia
Cyrkewnj Kassiodora Ržjmského Senátora, nazwaná
Tripartita. Praha, 1594.
2. Filón z Alexandreie.
Philonis Ivdaei, Scriptoris
Eloqventissimi...
Bazilej,
1554.
3. Biblj âeské Djl pát˘...
Wnowû wydan˘. [Kralice],
1588.
4. Institvtionvm Ad Vniversvm Ivs Pontificivm... a Io.

knižného fondu je zameran˘
na tyrnaviká, slovaciká a
staré a vzácne tlaãe 15. - 18.
storoãia. Zakúpením spomínan˘ch star˘ch a vzácnych
kníh múzeum napæÀa svoju
koncepciu aj zbierkotvorn˘
zámer. Tieto predmety sú
mimoriadne raritné nielen na
území Slovenska, ale i celo-

Paulo Lancelotto... per
Lvdovicvm Alferivm Cortonensem. Bazilej, 1566.
5. Kniha – rukopis. Prolegomena Generalia Sinopsis.
Pravdepodobne 18. storoãie.
6. Ludovicus, Jacob Friedrich.
Doctrina Pandectarum. Halle,
1755.

svetovo. B˘vajú súãasÈou
krátkodob˘ch expozícií a
v˘stav ako príklad záchrany
svetového kultúrneho dediãstva a zachovania pre nasledujúce generácie a zároveÀ
slúžia bádateºom a odborníkom v profilov˘ch oblastiach.
M. Ševãík

7. Tonsoris, Ján. Sana Consilia Medica Aneb Zdrawá
Radda Lékaﬁská... Skalica,
1771.
Návštevníci múzea majú
možnosÈ vidieÈ tieto vzácne
knihy v marci t. r. v rámci
krátkodobej v˘stavy Zbierkov˘
predmet mesiaca (Marec mesiac knihy). Následne
budú vrátené do depozitára
historickej knižnice. Zbierkotvorn˘ zámer historického

Archeologick˘ v˘skum na Halenárskej ulici
Na prelome októbra a novembra
2019
prebehol
v rámci rekonštrukcie kanalizácie
Západoslovenského
múzea na Halenárskej ulici
v priestore medzi budovou
Západoslovenského múzea
a City Arénou menší záchrann˘ archeologick˘ v˘skum.
Predpokladalo sa, že pri
v˘kope kanalizaãnej ryhy
budú zachytené murivá b˘valej Lovãickej brány, ktorá
bola súãasÈou mestského
opevnenia.
Lovãická brána bola jednou zo štyroch mestsk˘ch
brán, ktoré vznikli poãas
prvej fázy v˘stavby trnavsk˘ch hradieb – ìalšie tri boli
Malženická, Horná a Dolná.
Ich vznik datujeme do
13. storoãia, priãom prvé dve
zanikli už skôr a Horná
a Dolná boli v priebehu
19. storoãia asanované. Prvá
stavebná fáza mestského
opevnenia pozostávala z murovan˘ch veží a brán, ktoré
spájal hlinen˘ val s drevenou
palisádou. Iba z Lovãickej
brány sa zachovala ãasÈ nadzemného muriva – jej západná stena.

Pri v˘skume v roku 2019
sa podarilo archeológovi
Západoslovenského múzea
A. Sabovi v spolupráci
s archeologiãkou L. Choma
Soroãinovou z Malokarpatského múzea v Pezinku
odkryÈ asi dvojmetrov˘ fragment múru so stupÀovit˘m
základom približne v mieste
predpokladanej severov˘chodnej steny Lovãickej
brány. Múr bol rovnako
vymurovan˘ zo stredovek˘ch
tehál, neobsahoval však škárovanie typické pre prvú fázu
v˘stavby opevnenia. Takisto
základy múru boli založené
znaãne plytšie ako základy
nárožia Lovãickej brány
podºa zistenia K. Mészárosovej. Mladšie datovanie

Prv˘ archeologick˘ v˘skum Lovãickej brány bol realizovan˘ v roku 1983 archeologiãkou Západoslovenského
múzea K. Mészárosovou,
ktorá odkryla jej severozápadné nárožie. Pri jej v˘skume sa zistilo, že brána mala
pri styku s pôvodn˘m stredovek˘m terénom (približne
150 cm pod úrovÀou dnešnej
ulice) kamenn˘ sokel so skosenou hranou vysok˘ asi
40 cm. Bola vymurovaná zo
stredovek˘ch tehál s charakteristick˘m klenut˘m povrchom zdoben˘m odtlaãkami
prstov (tzv. „prstovky“ alebo
„baštovice“). Murivo obsahovalo vysoké podrezávané škárovanie, ktoré je typické pre mnohé stredoveké stavby v Trnave.

múru objaveného v roku 2019
naznaãuje aj skutoãnosÈ, že
jeho základ bol zapusten˘ do
hlineného valu z prvej stavebnej fázy, a teda musel vzniknúÈ neskôr. Objaven˘ múr je
teda pravdepodobne súãasÈou
prístavby k Lovãickej bráne,
ktorá vznikla neskôr, asi
poãas druhej stavebnej fázy
mestského opevnenia v priebehu 14. – 15. storoãia. Múr
sa zachoval v šírke približne
70 cm. Pôvodne bol širší,
avšak pravdepodobne v 18. –
19. storoãí bol na v˘chodnej
strane poškoden˘, asi pri stavebnej ãinnosti v areáli súãasného mestského amfiteátra, ão
dokladá vrstva s takto datovan˘mi nálezmi priliehajúca
k jeho poškodenej v˘chodnej
strane.
V budúcnosti bude potrebné pokraãovaÈ v archeologick˘ch v˘skumoch poãas
stavebnej ãinnosti v miestach
Lovãickej brány, aby sme
mohli získaÈ ão najviac
poznatkov o jej vzhºade a jednotliv˘ch etapách existencie.

A. Sabov
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Kreatívny kurz maºby na hodváb v Škole ºudov˘ch remesiel
Poãas krásneho slneãného
sobotného popoludnia dÀa
22. februára sa v priestoroch
Západoslovenského múzea
v Trnave stretlo takmer dvadsaÈ priaznivcov maºby na
hodváb. Boli to úãastníci
kurzu maºby na hodváb urãeného pre zaãiatoãníkov.
Priniesli si so sebou štetce,
pracovn˘ plášÈ a tvorivé
nadšenie. Skúsená maliarka
na hodváb Tatiana Florišová,
ktorá kurz viedla, ich oboznámila s rozliãn˘mi druhmi
hodvábov, spôsobmi v˘zdoby, typmi farieb a spôsobom
kombinovania
farebn˘ch

odtieÀov. O tom, že pri v˘bere farebn˘ch odtieÀov treba
byÈ uvážliv˘, lektorka kurzu
povedala: „Ak si vyberiete
príliš veºa farieb nebude sa
Vám hotová šatka páãiÈ
a nebudete ani vedieÈ preão.
Odporúãam zvoliÈ si najviac
päÈ odtieÀov, aby bol v˘sledok harmonick˘.“ ZároveÀ
im ukázala podrobn˘ postup
maºby na hodváb akvarelov˘mi farbami. Viacerí úãastníci
využili možnosÈ dotvoriÈ si
maºbu kryštálikmi soli, ktoré
vytvárajú na hodvábe špeciálne efekty. SúãasÈou kurzu bol
i kurátorsk˘ v˘klad etnologiã-

ky Anety Vlãkovej v expozícii ªudov˘ textil trnavského
regiónu, v ktorej mali zúãastnení možnosÈ naãerpaÈ inšpirácie pre svoju ìalšiu tvorbu
z bohatej škály tradiãn˘ch
ºudov˘ch motívov.
Keìže sa nanesené farby
na hodvábnej látke musia
nechaÈ niekoºko hodín pôsobiÈ, aby do hodvábnych vlákien postupne presiakli, hotové
dielka si frekventanti kurzu
dokonãili až doma. Pevne
veríme, že po preschnutí, prežehlení a vypratí sa úãastníci
kurzu budú môcÈ v nadchádzajúcich tepl˘ch jarn˘ch

dÀoch pop˘šiÈ krásnymi
vlastnoruãne namaºovan˘mi
šatkami.
A. Vlãková

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave
Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave je špeciálna odborná knižnica urãená na prezenãné štúdium.
Buduje sa od roku 1955, najskôr len na študijné úãely
odborn˘ch
zamestnancov
novovzniknu¬tého
múzea
(1954). Verejnosti bola sprístupnená
v roku 2002
v budove na Múzejnej ulici 2,
no iba na prezenãné štúdium,
nie na požiãiavanie. Fond
knižnice momentálne obsahuje 22 200 kníh, periodík
a ìalších dokumentov z 20. –
21. storoãia. Zameran˘ je
najmä na archeológiu, históriu, regionálne dejiny, etnológiu, dejiny umenia, muzikológiu, muzeológiu, prírodné
vedy a knižnú kultúru.
SúãasÈou fondu sú tlaãe
vydané múzeom – najmä
zborníky, ale aj zborníky
in˘ch múzeí, univerzít a ìalších vedeck˘ch inštitúcií na

Slovensku i v zahraniãí.
Z periodík sa v knižnici
nachádzajú napr. roãníky
ARS, Historická revue,
Historick˘ ãasopis, Múzeum,
Pamiatky a múzeá, Remeslo
umenie dizajn, Slovensk˘
národopis, Monument revue,
odoberané priebežne, ale aj
staršie, takmer úplné roãníky
Vlastivedn˘ ãasopis, Historické štúdie, Pamiatky a príroda, Slovenská archeológia,
Archeologia historica, Archeologické rozhledy, Památky
archeologické, âasopis muzeálnej slovenskej spoleãnosti, Kultúra a život Trnavy,
Slovenská archivistika, Archivní ãasopis, Slovenské pohºady, Umûní a ﬁemesla,
Vojenská história a mnohé
ìalšie.
V múzejnej knižnici sú
i monografie miest a obcí
Trnavského samosprávneho
kraja, najmä obcí v trnav-

skom okrese. Vyãlenená je
osobitná kolekcia publikácií
s tematikou Trnavy, knižnica
disponuje napríklad všetk˘mi
ãíslami zborníka Pamiatky
Trnavy a trnavského kraja.
V študovni sa na regáloch
nachádza mnoho starších známych encyklopédií a lexikónov, napr. niekoºkozväzkové
diela: OttÛv slovník nauãn˘,
MasarykÛv slovník nauãn˘,
âeskoslovenská vlastivûda,
Slovenská vlastiveda, maìarské diela napr. Magyar Jogi
Lexikon, Magyar Néprajzi
Lexikon, Magyar Életrajzi
Lexikon, známe genealogické
dielo o šºachtick˘ch rodoch
Nagy, Iván: Magyarország
czaládai... a mnohé ìalšie.
ŠtudovÀa knižnice funguje aj ako bádateºÀa pre odborníkov, ktorí môžu bádaÈ
v spracovanom zbierkovom
fonde múzea po vyplnení
bádateºského listu a v spolu-
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práci s konkrétnym odborn˘m zamestnancom. Knižniãné a informaãné služby
poskytuje intern˘m a extern˘m používateºom a bádateºom. Knižniãn˘ poriadok
a ìalšie záväzné dokumenty
v plnom znení sú k dispozícii
v študovni.
Knihovníãka Viera Ohrablová
vybavuje objednávky, mobil:
+421
902611327,
mail:
zsm@mail.t-com.sk.
Otváracie hodiny študovne sú
v pondelok – piatok od 10,00
do 12,00 a od 13,00 do 15,00.
ëalšie kontakty:
+421 335512913 (ústredÀa)
/knižnica. Aktuálne informácie nájdete na:
www.zsmuzeum.sk a na FB
stránke Západoslovenského
múzea v Trnave

S. Jurãová, V. Ohrablová

Milí návštevníci, priaznivci ZsM, nadšenci histórie!
vernisáži ani na Hollého pamätníku, ktoré mali prilákaÈ
návštevníkov do múzea. Keìže
naša inštitúcia má veºa toho ão
dokáže ponúknuÈ, rozhodli sme
sa k vám priblížiÈ prostredníctvom internetu. Každ˘ piatok sa
na FB stránke múzea objaví
zaujímavé ãítanie pre všetk˘ch

našich priateºov. Postupne
budeme pridávaÈ aj ìalšie zaujímavé ãlánky a veríme, že sa
stanú inšpiráciou, aby ste nás,
keì to bude možné, navštívili.
Tešíme sa do skorého videnia.

ZÁPADOSLOVENSKÉ
MÚZEUM V TRNAVE
Múzejné námestie 3

MÚZEUM KNIŽNEJ
KULTÚRY
Námestie sv. Mikuláša 10

Otváracie hodiny:
Ut – Pia 8,00 – 17,00
So - Ne 11,00 – 17,00
V pondelok zatvorené

Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia
8,30 – 12,30
a 13,00 – 15,00
So - Ne 11,00 – 17,00
vopred objednané skupiny
nad 10 návštevníkov

Knižnica
Západoslovenského
múzea v Trnave

Súãasná situácia nám neumožÀuje realizovaÈ niektoré
aktivity, ktoré sme mali v mesiacoch marec a apríl pripravené.
Nebudeme sa môcÈ s vami
stretnúÈ na kurzoch, vìaka ktor˘m sme chceli spolu s vami
intenzívnejšie prežiÈ veºkonoãnú atmosféru, neuvidíme sa na

Vaši múzejníci

Informácie

***
DOM HUDBY
MIKULÁŠA SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
Ul. Mikuláša Schneidera
Trnavského 5
(budova prístupná aj pre
imobiln˘ch návštevníkov)
Vstup na objednanie
(tel. ã.: 033/5512913)
Ut - Pia
8,30 – 15,00
So - Ne 11,00 – 17,00
vopred objednané skupiny
nad 10 návštevníkov

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave príruãná knižnica. Je to špeciálna
a odborná knižnica urãená len
na
prezenãné
štúdium.
Poskytuje knižniãné a informaãné služby intern˘m
a extern˘m používateºom
a bádateºom.

Zimná prevádzka
na objednanie
(tel. ã.: 033/5512913)
od 1. novembra do 28. februára
Ut - Pia 8,30 – 15,00
návštevy prosíme objednaÈ
So - Ne 11,00 – 17,00
vopred objednané skupinové
návštevy

Otváracie hodiny študovne
pondelok – piatok:
10,00 – 12,00 a 13,00 – 15,00
telefón: 033/5917345
(študovÀa)
mobil na knihovníãku:
+421 902611327
e-mail sekretariát múzea:
zsmuzeum@zupa-tt.sk
e-mail knižnice:
zsm@mail.t-com.sk
informácie:
www.zsmuzeum.sk

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

Pre bádateºov
Fotografovanie
a filmovanie
svadieb
Na vybrat˘ch miestach interiéru a exteriérov Západoslovenského múzea v Trnave je
možné
snímaÈ
svadby.
Potrebné informácie nájdu
záujemcovia na internetovej
stránke múzea www.zsmuzeum.sk.

Na internetovej stránke
múzea (www.zsmuzeum.sk) sú
v záložke Služby zverejnené
informácie pre bádateºov,
v pdf formáte je dostupn˘ text
bádateºského poriadku a cenník.
Záujemca o bádanie vo
fondoch Západoslovenského
múzea v Trnave mailom
oznámi základné údaje: meno
a priezvisko, názov vysielajúcej organizácie, úãel bádania
(publikaãn˘, prezentaãn˘,

V záložke Služby/Fotografovanie a filmovanie je zverejnen˘ cenník a žiadatelia si
môžu stiahnuÈ tlaãivo ŽiadosÈ
na snímanie svadby, vyplniÈ
ho a mailom zaslaÈ na adresu
múzea
zsmuzeum@zupatt.sk alebo priniesÈ podpísané
osobne do múzea.

študijn˘ a pod.), predmet,
resp. tému bádania a kontakt
alebo
použije
tlaãivo
Bádateºsk˘ list z internetovej
stránky a po vyplnení ho
zašle na adresu múzea.
ŽiadosÈ bádateºa posúdi riaditeºka múzea a pridelí ju kompetentnému odbornému pracovníkovi. Žiadateº ìalej
komunikuje s odborn˘m pracovníkom, ktor˘ požiadavku
na bádanie vybavuje.
Kontakt: zsmuzeum@zupa-tt.sk
Telefón: 033/5512913
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