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Múzeum - medzi minulosťou a modernou dobou
Milí ãitatelia! Každ˘ rok sa
snažíme v našom múzeu sprístupniÈ zbierkové predmety tak,
aby ich spájala urãitá spoloãná
téma, ktorá ich dokáže prezentovaÈ z iného uhla pohºadu. Rok
2022 sa nesie v Západoslovenskom múzeu v duchu
poznania ºudov˘ch tradícií,
ktoré sú dôležitou súãasÈou
nášho kultúrneho dediãstva.
Kompaktne je venovaná
ºudovému v˘tvarnému umeniu
– maºbám na skle samostatná
v˘stava, ktorá konãí 31. júla
2022. Prezentuje sa Àou unikátna kolekcia, ktorá je v takomto
formáte v Západoslovenskom
múzeu vystavovaná po prv˘krát. Návštevníci už poznajú
expozíciu venovanú ºudovému
odevu trnavského regiónu, kde
je inštalovan˘ tradiãn˘ ºudov˘
odev vidieckeho obyvateºstva
z okolia Trnavy. Môžu tu obdivovaÈ krásu unikátnej zlatej
v˘šivky, ãepcov, pracovného aj
sviatoãného odevu. Táto expozícia bude rozšírená o novú
expozíciu ºudovej tvorby, priãom vystavované predmety
bude spájaÈ téma každodennosti
a remesiel, ktoré boli charakteristické pre náš región.
Slávnostne sa ju chystáme
odprezentovaÈ v druhom polroku 2022. Artefakty ºudového
umenia nájde návštevník
v múzeu aj v expozícii Sakrálne
pamiatky, kde môže obdivovaÈ
prvky ºudového umenia v podobe betlehemov, sôch svätcov, ãi
zdoben˘ch truhlíc.
V expozícii Štefan Cyril
Parrák – pocta kráºovi zberateºov je prezentovan˘ v˘ber
z umelecko-historick˘ch i etnografick˘ch predmetov. Nevšedná zbierka ožíva modern˘m spôsobom. Pracovníci
nášho múzea sú autormi knihy
o jeho živote a celoživotnej

bolo múzeum ešte kláštorom
a v Trnave bola ukrytá koruna
uhorsk˘ch kráºov.
To, ão nás teší je, aj prezentácia poãas veºk˘ch podujatí.
Takou bola Noc múzeí a galérií,
kedy mali možnosÈ návštevníci
prejsÈ múzeom v neštandardnom ãase. Hlavn˘m programom
bola vernisáž v˘stavy Tradiãná
rodina Záhoria, ktorú sme pripravili v spolupráci so
Záhorsk˘m múzeom v Skalici
a
ktorá
bola
ocenená
Národopisnou spoloãnosÈou
Slovenska. V závere podujatia
sme našim priaznivcom sprístupnili Kostol Nanebovzatia
Panny Márie, kde zaznel po
dlh˘ch desaÈroãiach ticha chrámov˘ spev v podaní zboru
Trinitas a dotvoril slávnostnú
atmosféru podujatia.
Zbierkové predmety ožívajú
mnohorak˘m spôsobom –
vystavovaním vo vitrínach, ich
prezentáciou poãas prehliadok,

záºube, ktorá vyšla minul˘ rok
a je krásnou publikáciou, ktorá
zaujme odbornosÈou spracovania témy, ale aj súborom fotografií predmetov, z ktor˘ch viaceré neboli nikdy vystavené
a takto ich má verejnosÈ možnosÈ uvidieÈ po prv˘krát.
Nadstavbou pri poznávaní
zbierkov˘ch predmetov je nová
aplikácia MuseumQR. Ide
o systém, ktor˘m sme reagovali
na potreby doby a realizovali
sme aj našu ambíciu priniesÈ
viac špecifick˘ch informácií
pre t˘ch, ktorí prejavia záujem.
Naše múzeum ju spustilo ako
prvé na Slovensku. K technologick˘m novinkám patrí aj hra
Mysterio, kde animovaná postaviãka v˘ra Viktora sprevádza
deti po múzeu v prostredí rozšírenej reality po jednotliv˘ch stanovištiach. Deti uãí hrav˘m
spôsobom o v˘znamnej historickej udalosti – období
Betlenovho povstania, kedy
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na konferenciách a rôznych
in˘ch podujatiach pomocou
nov˘ch technológií urãen˘ch
pre deti i dospel˘ch. Za t˘m
všetk˘m je sústredená práca
vedeck˘ch pracovníkov múzea,
vìaka ktor˘m predmety poznáme v kontexte doby, v ktorej
vznikli, v spôsoboch ich používania. Je skôr v˘nimoãnou situáciou ako pravidlom, že do
múzea prídu zbierkové predmety zachovalé a bez poškodení.
O objavenie ich stratenej krásy
sa starajú konzervátori a reštaurátori. Sme radi, že naše múzeum má už tieto miesta plne
obsadené a vìaka reštaurátorke
a dvom konzervátorkám je
v tejto oblasti sebestaãné. Aj ich
práca umožní obdivovaÈ historické predmety v plnej kráse
a uchovaÈ ich pre nasledujúce
generácie, aby mohli k návštevníkom prehováraÈ jazykom, ktorému každ˘ rozumie – jazykom
umenia a krásy.
M. Bocánová

Nový vstup do múzea
V závere roka 2021 bolo
múzeum kvôli pandemick˘m
opatreniam pre verejnosÈ zatvorené. Tento ãas sme v hlavnej
budove múzea využili na vytvorenie nového prijímacieho
priestoru pre návštevníkov vo
foyeri. Vstup do múzea za presklen˘mi dverami teraz slúži
v˘hradne pre informátora a uvedenie návštevníkov do budovy.
Priestor foyeru až po schodisko
je rozdelen˘ na tri zóny – odkladaciu zónu, predajn˘ pult
a oddychovú zónu. Odkladacia
zóna so skrinkami na uloženie
batohov návštevníkov, vešiakmi na kabáty a textiln˘mi skrinkami pre školské skupiny
vznikla v ãiastoãne oddelenom
priestore pri v˘Èahu. V susedstve je pult a vitríny s materiálom, ktoré tvoria samostatnú
zónu na predaj vstupeniek
a cenín, lektor tu podáva základné informácie pred vstupom do
expoziãnej
ãasti
múzea.
ZároveÀ plní funkciu múzejnej

predajne, kde si návštevníci
môžu po prehliadke kúpiÈ suveníry. Pri tejto príležitosti sme
rozšírili aj ponuku originálnych
magnetiek a odznakov s motívmi z múzea. Oddychová zóna je
zariadená neformálne ako ob˘vaãka s pohovkami, kreslami,
stolíkmi a knižnicou. Slúži na
posedenie a na vystavenie voºne
prístupn˘ch tlaãovín a propagaãného materiálu k aktuálnym
podujatiam. Potravinov˘ automat s ponukou drobného obãerstvenia a studen˘ch nápojov
môžu návštevníci využiÈ práve
v tomto priestore. Vo foyeri
múzea je inštalovaná v˘stava
fotografií Trnavy od Jána
Motulku ako stály obrazov˘
doplnok priestoru. Múzeum tak
zriadilo a otvorilo od januára
2022 dôstojn˘ priestor pre prijatie návštevníkov, predaj vstupeniek, suvenírov a tlaãí a na
oddych a drobné obãerstvenie.
Priestor je pokryt˘ wifi sieÈou.
S. Jurãová

Podujatia a výstavy
Veºkonoãná dielÀa v múzeu
Na príchod jari sme sa
všetci veºmi tešili. Možno aj
viacej ako po minulé roky.
Koneãne sa skonãila zima,

ktorú mnohí nemáme radi a v neposlednom rade aj lockdown
spojen˘ s izoláciou. Lepší ãas
ako pred Veºkou nocou symbolizujúcou znovuzrodenie
ani nemohol prísÈ. Západoslovenské múzeum v Trnave znova ožilo a pre deti si pripravilo Veºkonoãnú dielÀu
v múzeu, poãas ktorej si
vyzdobili polystyrénové vajíãko metódou decoupage, teda
servítkovou technikou a vyrobili si tiež papierového vtáãika. Oba predmety na drevenej
špajdli boli vhodné ako ozdoba do veºkonoãn˘ch ikebán.

DielÀu odborne pripravila
a viedla muzejná pedagogiãka
Adriána Takáãová s pomocou
koleg˘À. V rámci troch predveºkonoãn˘ch piatkov sa dielne zúãastnilo vyše 130 detí vo
veku asi od 5 do 12 rokov. Ich
krásne v˘tvory sa urãite stali
súãasÈou domácej veºkonoãnej
v˘zdoby.
A.Takáãová
Etnofilm v múzeu 2022
V dÀoch 26. a 27. apríla sa
pri veãernej prechádzke
naskytla možnosÈ navštíviÈ
Západoslovenské múzeum pri
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(Pokraãovanie na str. 3)

príležitosti konania podujatia
pod názvom “Etnofilm v múzeu 2022”. Premietané boli
filmy vybrané z ocenen˘ch filmov z Medzinárodného filmového bienále ETNOFILM
âadca 2020. Do 21. roãníka
festivalu sa prihlásilo 110 filmov z 36 krajín sveta, no
v dôsledku protipandemick˘ch opatrení prebiehal tento
roãník v online priestore.
Cieºom podujatia je priblížiÈ
divákom aj doteraz nepoznané
taje sveta, o ktor˘ch existencii
ãasto ani nevedia. Organizátor
vybral celkovo šesÈ filmov.

DÀa 26. 4. sa premietali tieto
filmy: Jozef Váchal - životopis známeho ãeského umelca.
Úle Eda Högla - príbeh tradiãného v˘robcu slamen˘ch úºov.
Film Paniãky dokumentuje
veºkonoãné tradície Slovákov z autonómnej oblasti
Vojvodina. DÀa 27. 4. festival
pokraãoval premietaním filmu
Lamarela, ktor˘ približuje
život polynézskych domorod˘ch rybárov veºr˘b, nasledovali Gajdoši z Podpoºania
a srbsk˘ film PieseÀ za zosnulého Emyliana (Igranka za
pokojnog Emilijana) prinášajúci publiku obraz o prežívajúcom kulte m⁄tvych v kresÈanskej tradícii v Srbsku. Vo
veºmi priateºskej a príjemnej
atmosfére sa Etnofilmu
zúãastnilo takmer 40 návštevníkov.
M. Krnáã
QR-kódy – nová aplikácia
Nové aplikácie sa stali
v 21. storoãí samozrejmou
súãasÈou nášho života a na ich
používanie r˘chlo reagujeme.
Od 4. mája 2022 spustilo
múzeum pre návštevníkov
aplikáciu MuseumQR, pomocou ktorej môžu získaÈ viac
informácií o vybran˘ch vystaven˘ch predmetoch a priestoroch vo všetk˘ch troch budovách s expozíciami. Kurátori

Slovensku realizuje pilot projektu, a t˘m umožní svojim
návštevníkom, aby sa inovatívnou formou dozvedeli viac
zaujímav˘ch informácii o jednotliv˘ch exponátoch alebo
o priestoroch múzea. V hlavnej budove múzea sú niektoré
priestory pokryté wifi sieÈou
pre verejnosÈ. Vo vysunut˘ch
expozíciách v Dome hudby
Mikuláša Schneidera Trnavského a v Múzeu knižnej kultúry je potrebné použiÈ na aplikáciu mobilné dáta. V budúcnosti sa informácie v podobe
QR kódov rozšíria o anglickú
verziu textov.
S. Jurãová

expozícií pripravili rozšíren˘
obsah k niektor˘m exponátom, priestorom a k jednej
v˘stave. Na návštevníkov
ãaká vo vstupe pri pokladni
úvodná informácia o aplikácii,
ktorú si môžu stiahnuÈ do svojich smartfónov. Poãas pre
hliadky sami objavia QR kódy,
ktoré si cez mobilnú aplikáciu
a kameru na svojom mobilnom telefóne nasnímajú, ão
im sprístupní širší obsah.
Pilotn˘m projektom sú QR
heslá k predmetom zo zbierky
Štefana
Cyrila
Parráka
nachádzajúcich sa vo viacer˘ch expozíciách v hlavnej
budove múzea. V roku 2021
vyšla monografia o živote
a zberateºskej ãinnosti tohto
trnavského zberateºa, pôvodne
cukrára a pekára, ktorého
zbierky sa stali základom
Krajského múzea v Trnave
(1954) a on sa stal jedn˘m
z jeho prv˘ch zamestnancov.
Aj tento modern˘ spôsob sprístupnenia informácií o zbierkach ZSM je poctou jeho zberateºskej vášni.

Maroko – z Atlasu na Saharu
RNDr. Miroslav Hornáãek
- autor v˘stavy a geológ
Západoslovenského múzea
v Trnave absolvoval už viac
ako desaÈ geologick˘ch expedícií do Maroka, ktoré prevažne sám organizoval. Maroko
láka turistov nielen krásou
mora, pláží a prímorsk˘ch
destinácií, ale aj krásou prírody vo vnútrozemí, svojím
bohatstvom a kultúrou.
Nachádzajú sa tu nádherné

cédrové lesy, náhorné plošiny
s nízkou vegetáciou, ale aj
skalnatá a piesoãnatá púštna
krajina. Dôležit˘m faktorom,
ktor˘ ovplyvÀuje v˘zor krajiny je prítomnosÈ vody. Tam,
kde je voda, je všetko zelené,
tam, kde voda ch˘ba, je púšÈ.
Maroko je bezpeãná krajina,
spolu tu vedºa seba žijú Arabi,
kresÈania aj židia. ªudia sú
veºmi priateºskí a pohostinní.

Vystavené sú minerály a skameneliny z nálezísk z pohorí
Vysok˘ Altlas, Stredn˘ Atlas,
Antiatlas a lokalít ako Alnif,
Mibladen, Aouli, Sidi Rahall,
Tazauta, Erfoud, Rissani,
Taouz a in˘ch. V˘stavu
dopæÀa
fotodokumentácia
z viacer˘ch expedícií a niekoºko tradiãn˘ch marock˘ch
v˘robkov z keramiky a textilu.
Sprievodn˘m podujatím je
prehliadka v˘stavy komentovaná autorom pre skupiny
poãas celého roka 2022 na
objednávku.
S. Jurãová, M. Hornáãek
(Pokraãovanie na str. 4)

MuseumQR je slovensk˘
technologick˘ startup projekt,
ktorého cieºom je pomôcÈ
s digitalizáciou múzeí a galérií
na Slovensku a v zahraniãí.
Projekt je založen˘ na technológiách QR kódov a mobiln˘ch aplikácii pre SMART
telefóny. Západoslovenské
múzeum ako prvé múzeum na
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Noc múzeí a galérií 2022
Po dvoch rokoch v online
priestore sa konalo podujatie
Noc múzeí a galérií 2022 so
všetk˘m, ão ho robí pre
návštevníkov zaujímav˘m.
Program zaãal o 17,00 vo
všetk˘ch troch budovách
múzea. V Múzeu knižnej kultúry sprevádzal Matej Krnáã
o 17,00 po v˘stave Slováci,
píšte po slovensky! Deti si
mohli v improvizovanej dielni
vytvoriÈ záložku do knihy
s krásnou historickou iniciálkou a návštevníci sa poprechádzali aj v malej záhrade za
budovou. Od 17,00 vítal
návštevníkov aj Dom hudby
Mikuláša Schneidra Trnavského, kde Lucia DuchoÀová

múzea v Skalici. Projekt je
v˘sledkom niekoºkoroãnej
v˘skumnej práce etnologiãky
Mgr. Dity Andruškovej, PhD.
zo
Záhorského
múzea
v Skalici, za ktor˘ dostala
prvú cenu v kategórii v˘stava
od Národopisnej spoloãnosti
Slovenska v roku 2021.
Predstavuje rodinné zvyky
Záhoria v období 2. polovice
19. storoãia až 70. rokov 20.
storoãia. Návštevník sa na nej
dozvie, ãomu na Záhorí hovorili „gargula“, ãi „kotúlky“,
ako sa pripravovala skalická
svadobná torta alebo ako
vyzeral „zásednícky ãepec“
a pod. Rozmanit˘ a zároveÀ
dômyseln˘ súbor zvykov
a obradov sprevádzal ãloveka
od narodenia, cez sobáš až po
jeho skon. V˘stava prináša
množstvo dobov˘ch fotografií
a vzácnych artefaktov s nápadit˘mi inštaláciami a fundovan˘m sprievodn˘m textom, ãím
pútavo zachytáva najdôležitejšie etapy v živote každého jednotlivca. Katalóg v˘stavy je
k dispozícii v múzejnej predajni.
A.Vlãková

I. poschodí otvorila jej autorka
etnologiãka Mgr. Dita Andrušková, PhD. zo Záhorského
múzea v Skalici. SúãasÈou
pohostenia po vernisáži bol aj
tradiãn˘ skalick˘ trdelník,
ktor˘ bol v roku 2021 zapísan˘ do Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho dediãstva Slovenska
UNESCO. ªudová hudba
Petra Párniãana, dlhoroãného
ãlena Lúãnice spríjemnila
pobyt návštevníkov. Kostol
Nanebovzatia Panny Márie
b˘va otvoren˘ verejnosti len
príležitostne. Múzeum v Àom
tentokrát pripravilo veãerné
vystúpenie chrámového zboru
TRINITAS s orchestrom
(Modranka). Poãas podujatia
prišlo do múzea spolu 653
návštevníkov.
S. Jurãová
Rodina v tradiãnej ºudovej
kultúre Záhoria - v˘stava
V˘stava Rodina v tradiãnej ºudovej kultúre Záhoria je
prevzatá zo Záhorského

Škola ºudov˘ch remesiel –
Kurz tkania na doštiãke
a krosnách
Dlhoroãnú tradíciu podujatia Školy ºudov˘ch remesiel
v roku 2022 odštartoval Kurz
tkania na doštiãke a krosnách
pod vedením Evy Švorcovej
zo Šamorína. V sobotu 21.
mája 2022 sa v Západoslo-

od 18,00 hodiny komentovala
expozíciu Život a dielo
Mikuláša Schneidra Trnavského. Prehliadka expozícií
a v˘stav v oboch budovách
bola ukonãená o 19,00.
Program v hlavnej budove
múzea zaãal o 17,00 hodine,
až do 19,00 bol pre rodiãov
s deÈmi otvoren˘ Detsk˘ tvoriv˘ kútik na prvom poschodí.
V˘stavu Rodina v tradiãnej
ºudovej kultúre Záhoria na
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venskom múzeu v Trnave
stretli nadšenci tradiãn˘ch
ºudov˘ch remesiel, aby sa
nauãili tkaÈ na doštiãke tzv.
tkanice – pestrofarebné vzorované pásy, ktoré sa v minulosti používali na uväzovanie
ãastí odevu, ako popruhy pri
nosení bremien, plecnice na
koše alebo ako ozdoba odevu.
Vlastnoruãne utkané tkanice
spolu s doštiãkou si úãastníci
odniesli so sebou domov, kde
dozaista zdokonaºujú svoju
zruãnosÈ a skúšajú vytváraÈ
nové vzory na tkaniciach. Na
záver si každ˘, kto prejavil
záujem, mohol vyskúšaÈ aj
tkanie na krosnách. Kurzu sa
zúãastnilo 12 záujemcov, ktorí
z múzea odchádzali spokojní
so svojimi v˘tvormi a s úsmevom na perách, rovnako ako aj
organizátori. ☺
A.Takáãová

rov. Autorkou je RNDr.
Monika Orvošová, PhD. zo
Slovenského múzea ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Bohat˘
dokumentaãn˘ materiál približuje na 9 banneroch jedineãn˘ minerál kalcit vo všetk˘ch
jeho podobách a farbách.
V˘stava je doplnená vzorkami kalcitu z mineralogickej
zbierky Západoslovenského
múzea v Trnave, ktoré vybral
geológ RNDr. Miroslav
Hornáãek. Kalcit má najviac
kryštálov˘ch tvarov zo všetk˘ch známych minerálov.

SúÈaž Máj – lásky ãas
V máji vítal návštevníkov
pred múzeom srdieãkov˘
strom! Od 1. do 31. mája prebiehala súÈaž o najzaujímavejšiu fotografiu z exteriéru alebo
interiéru múzea. Poãas návštevy múzea alebo niektorého
z podujatí sme chceli, aby sa
návštevníci odfotografovali
v zmysle v˘zvy na tému MÁJ
– LÁSKY âAS. Zo zaslan˘ch
10 fotografií sme 8. júna 2022
vybrali najkrajšiu fotografiu
Natálie Balintovej, ktorá si
prevezme cenu - zaujímav˘
balíãek z múzejnej predajne.

Mysterio – Kráºovská koruna
Originálna hra v múzeu
Hra Kráºovská koruna sa
dá hraÈ len v budove Západoslovenského múzea v Trnave. Ide o pilotnú hru v rámci
nového projektu Mysterio,
ktor˘ využíva technológiu
rozšírenej reality.
Hra sa odohráva v 17. storoãí v Trnave. Hlavn˘m sprievodcom je animovaná postaviãka v˘r Viktor. Úlohou
hráãa je pomôcÈ Viktorovi
nájsÈ stratenú kráºovskú korunu, ktorú ukradol Gabriel
Betlen a vrátiÈ ju späÈ cisárovi Ferdinandovi II. Príbeh hry
je založen˘ na skutoãnej udalosti, ktorá sa v minulosti odohrala v Trnave, keì bola krá-

ºovská koruna skutoãne ukrytá
poãas Betlenovho povstania v
jednom z meštianskych
domov (dnes Dom hudby
Mikuláša Schneidera Trnavského). Na fasáde domu je
podnes nápis s chronostikonom odkazujúcim na rok
1625. Nápis v latinãine znie
vo voºnom preklade takto: „Ja
cudzinka som kedysi preb˘vala pod touto strechou“. Popri
zábave sa úãastníci hry dozvedia veºa informácií zo života
v 17. storoãí a zároveÀ ich hra
zavedie na zaujímavé miesta
v budove múzea.
Hru je možné hraÈ len na
novších modeloch smartfónov

Vzniká v mnoh˘ch geologick˘ch prostrediach a má všetky
farby. Je dôležitou nerastnou
surovinou, používa sa od
v˘roby cementu až po v˘robu
liekov a potravín. Chemicky
ide o uhliãitan vápenat˘
(CaCO3) kryštalizujúci v trigonálnej sústave. Je prevažujúcou súãasÈou v˘zdoby jask˘À na Slovensku. Bežne sa
Èaží ako lomov˘ kameÀ, tvorí
podstatnú súãasÈ obkladov˘ch
dekoraãn˘ch materiálov –
mramorov, napr. náhrobn˘ch
kameÀov. V˘stava potrvá do
25. augusta 2022.
L. DuchoÀová, M. Hornáãek
Peter Šoltó : Obrazy a úlety
Vernisážou bola v piatok
10. júna 2022 o 16,00 otvorená v˘stava obrazov maliara
Petra Šoltóa s názvom Obrazy
a úlety. Peter Šoltó (1965) sa

s operaãn˘m systémom
Android alebo iOS. Využíva
technológiu rozšírenej reality.
Hlas sprievodcu v˘ra Viktora
nahovoril známy slovensk˘
herec Dano Heriban.
www.playmysterio.com
S. Jurãová
Kalcit, majster tvarov
Západoslovenské múzeum
v Trnave sprístupnilo od
1. júna 2022 v˘stavu
s názvom Kalcit, majster tva5

narodil v Bojniciach, žije
a tvorí v Prievidzi. Jeho tvorba
je surrealistická, maºuje
vymyslené snové krajiny,
celok stavia z precízne namaºovan˘ch detailov. Preto treba
obrazy vnímaÈ z diaºky aj
zblízka. Jeho obrazy by pokojne mohli poslúžiÈ aj ako ilustrácie nejakého poetického
textu – i napriek tomu, že ako
ilustrácie nevznikli. Šoltó
zaãínal podobne ako desiatky
neprofesionálov v mladosti vo
v˘tvarnom krúžku. Postupne
sa však vypracoval zo surreálneho naivistu na autora, ktorého akceptujú dve profesionálne združenia – Umelecká
beseda slovenská a Združenie
v˘tvarn˘ch umelcov západného Slovenska. Ako ich ãlen je
zároveÀ ãlenom Slovenskej
v˘tvarnej únie a zúãastÀuje sa
ãlensk˘ch v˘stav. V˘stava
Obrazy a úlety v Západoslovenskom múzeu v Trnave je
väãším v˘berom z autorovej
tvorby a ak˘msi ohliadnutím
pri príležitosti jubilea, ktoré
oslávil ešte v dobe pandémie.
V˘stava potrvá v Západoslovenskom múzeu do 18. septembra 2022.
S. Jurãová
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Tri zreštaurované historické tlače
zo zbierok múzea - projekt FPU
Historická knižnica Západoslovenského múzea obsahuje približne 60 000 star˘ch
a vzácnych tlaãí a okolo 7 000
historick˘ch periodík. Väãšina
z nich sa nachádza v dobrom
stave, no obãas sa “nájde”
kniha, ktorá si vyžaduje odborn˘ zásah reštaurátorov. Tak sa
stalo aj teraz, keì sme vybrali
tri poškodené knihy na reštaurovanie. Vìaka projektu Fondu
na podporu umenia sa nám
podarilo získaÈ finanãn˘ príspevok na zreštaurovanie t˘chto
tlaãí. Ide o jediné vydanie
vzácnej ãeskej kroniky, ãiastoãne mapujúcej aj dejiny
Uhorska / Slovenska s názvom
Poselkynû Star˘ch PfijbûhÛw
Cžesk˘ch Aneb Kronyka
Cžeska od Beckovského
(Praha, 1700), právnické dielo
Theatrum Veritatis, et Justitiae
od autora menom De Luca (5.
a 6. zväzok, Benátky, 1698)
a dielo v˘znamného teológa
a filozofa 17. storoãia
Francisca Suareza Opera
Omnia (1. a 2. zv., Mainz,
1621 a 1623). Tieto diela patria
medzi raritné tlaãe. Nachádzali
sa vo veºmi zlom fyzickom
stave: boli napadnuté plesÀou,
zateãené, papier bol krehk˘
a rozpadal sa, mali zniãenú
pôvodnú väzbu a rozpadnut˘
chrbát.

Reštaurovaním
star˘ch
a vzácnych tlaãí ohrozen˘ch
nenávratn˘m poškodením ide
o záchranu nášho i svetového
kultúrneho dediãstva, jeho
zachovanie pre ìalšie generácie. Všetky tlaãe boli zreštaurované v Slovenskej národnej
knižnici, odbor reštaurovania
a konzervovania dokumentov.
Pri reštaurovaní bola rozobraná
knižná väzba, zreštaurované
jednotlivé súãasti a nakoniec
došlo k rekonštrukcii kníh na
základe pôvodn˘ch technológií
tak, aby sa ão najviac zachovala historická identita reštaurovaného dokumentu. Takéto
zreštaurované knihy môžu byÈ
vystavované a sú k dispozícii aj
na štúdium pre odbornú verejnosÈ.
Návštevníci múzea mali
možnosÈ knihy vidieÈ v marci
2022 v rámci krátkodobej
v˘stavy Zbierkov˘ predmet
mesiaca. Projekt reštaurovania
t˘chto troch tlaãí bol nominovan˘ na v˘roãnú cenu ãasopisu
Pamiatky a múzeá v kategórii
Reštaurovanie a v súãasnosti
postúpil do finále. Slávnostné
vyhlásenie v˘sledkov a odovzdanie cien sa bude konaÈ
v septembri t. r.
M. Ševãík

Suarezova Opera Omnia pred reštaurovaním

Poselkynû..., stav pred reštaurovaním

Poselkynû..., stav po zreštaurovaní
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Aktivity v múzeu
Pripravujeme novú expozíciu Dejiny Trnavy

Koncom minulého roka
vstúpilo
Západoslovenské
múzeum do realizácie projektu novej expozície Dejiny
Trnavy prostredníctvom podporného programu FPU
v rámci V˘zvy ã. 3 / 2022,
podprogram 5.2.3-fA Nové
stále expozície – múzeá [fáza
A]. Fáza A zah⁄Àala vypracovanie technického scenára,
ktor˘ bol podkladom k vyhláseniu verejnej jednokolovej
architektonickej súÈaže Ex-

pozícia Dejiny Trnavy.
V scenári sú zakomponované
najnovšie poznatky z archeologick˘ch nálezov stredovekej Trnavy realizovan˘ch
v súãinnosti s Krajsk˘m
pamiatkov˘m úradom po
roku 1990 a archívne v˘skumy historikov, najmä štúdií
prof. Vladimíra Rábika.
Ambíciou tvorcov scenára je
vytvoriÈ prehºadnú prezentáciu histórie mesta od jeho
poãiatkov po koniec 18. storoãia, priãom základom expozície budú zbierkové predmety, ktoré boli súãasÈou pôvodnej expozície z roku 1988
inštalovanej pri príležitosti
750. v˘roãia pov˘šenia
Trnavy na slobodné kráºovské mesto. Návštevníci budú
maÈ možnosÈ uvidieÈ modelá-

ciu kostrového pochovávania
ãi zvonãek a žezlo richtára.
Okrem faksimile privilégia
Belu IV., uãebn˘ch pomôcok
z Trnavskej univerzity, ãi
dobov˘ch seãn˘ch a streln˘ch
zbraní bude hlavn˘m pútaãom model terénu Trnavy
s vizuálnou projekciou architektonického v˘vinu mesta
v rámci hradbového systému.
Vyhlásenie architektonickej
súÈaže Expozície Dejiny
Trnavy bolo podporené
z verejn˘ch zdrojov Fondu na
podporu umenia MK SR,
ktorá na základe vypracovan˘ch kritérií predpokladá projektovú dokumentáciu s využitím modern˘ch technologick˘ch zariadení a vhodného
v˘stavného mobiliáru. Podmienky bezbariérového prí-

Privilégium Belu IV. - kópia
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stupu k informáciám budú
plniÈ zakomponované QR
kódy, haptické predmety na
ohmatanie a hlasová informácia pre slabozrak˘ch. Pre
online formy prezentácie
bude spracovaná slovenská
a anglická verzia textov.
Najkvalitnejšie spracovan˘
projekt expozície bude podkladom na vstup do podporného programu FPU Fázy B.
V septembri sa môžu
návštevníci múzea oboznámiÈ
s návrhmi projektov na realizáciu expozície všetk˘ch
zúãastnen˘ch architektov na
tematickej v˘stave v priestoroch ZsM.
L. DuchoÀová

Reštaurátorské dielne múzea
Predmety, ktoré v múzeu
uchovávame majú svoju
dokumentáciu presne ako my
– ºudia. Rodn˘m listom zbierkového predmetu je dokumentaãná karta. Predmet sa
stane zbierkov˘m po zasadnutí Komisie pre tvorbu zbierok, ktorá odsúhlasí kurátorov návrh na jeho prijatie.
Zdravotnou kartou predmetu
sú záznamy jeho ošetrenia.
Treba povedaÈ, že nie každ˘
z tisícov predmetov takéto
záznamy má, totiž – nie
každ˘ nejak˘ zásah potrebuje. Najãastejšie sa dostane
predmet do reštaurátorskej
dielne pred jeho vystavením.
Pod pojmom konzervovanie
rozumieme zásah ktor˘ spravidla nemení v˘raz predmetu
– väãšinou ide o oãistenie
predmetu, spevnenie hmoty,
zbavenie sa húb, plesní, príp.
hmyzu. Predmety sa samozrejme proti t˘mto ãiniteºom
ošetrujú aj preventívne, nie
len po napadnutí. Pri reštaurovaní ide o podstatnejšie
zásahy ktoré môžu aj zmeniÈ
celkov˘ vizuál pamiatky –
napríklad
odstraÀovanie
sekundárnych
farebn˘ch
úprav prípadne doplnkov,
dopæÀanie ch˘bajúcich ãastí,
rekonštrukcie
farebn˘ch
úprav a pod. V dielÀach sa
pracuje s rôznymi druhmi
materiálov – s drevom, keramikou, textilom, papierom,
kovmi, kameÀom atì. V reštaurátorsk˘ch dielÀach múzea
pracuje reštaurátorka Mgr.
Art. Barbora Drozdová a dve
konzervátorky: Eva Hornáãková a Bc. Sára âambálová.
Momentálne ich rukami prechádza cez 50 predmetov
vybran˘ch do pripravovanej
etnografickej
expozície.
Sp˘tali sme sa na ich prácu,
aby sme ãitateºom priblížili
proces, ktor˘m múzejné predmety prechádzajú pred vystavením.

Barbora, keì hovoríme
o dielÀach, v ak˘ch priestoroch pracujete?
Pre prácu na zbierkov˘ch
predmetoch máme vyhradené

prízemné priestory v budove
knižnice múzea. Dve miestnosti v prednej ãasti budovy
využívame predovšetk˘m pre
prácu bez chémie, ako je
nechemické ãistenie, dopæÀanie ch˘bajúcich ãastí, tmelenie, retuš a i. Pre prácu vyžadujúcu použitie chémie využívame priestory vo dvore,
alebo samotn˘ dvor. V posledn˘ch rokoch bolo vybavenie dielní znaãne rozšírené
najmä o prístroje potrebné ku
konzervovaniu papiera s finanãnou podporou Fondu na
podporu umenia.

kde bolo potrebné odstrániÈ
zneãistenú lakovú úpravu,
vyretušovaÈ prešúchané vzory,
doplniÈ ch˘bajúce ãasti, niektoré ãasti osadiÈ nanovo a pod.

Ako pracujete? Všetky spolu
na niektor˘ch predmetoch
alebo máte každá svoj poãet
predmetov a tie ošetrujete?
Je to individuálne, na lise
sme napríklad pracovali
spolu, ão sa nábytku t˘ka,
tam sme tiež nemali predmety striktne podelené, no a ostatné predmety sme si rozdelili a tam už pracovala každá
samostatne. Samozrejme spolu
všetko navzájom konzultujeme.

Ktoré predmety z tejto kolekcie sú na prípravu najkomplikovanejšie? a preão? Aké zásahy sa na nich museli urobiÈ?
Nepovedala by som, že sa
jedná o komplikované zásahy, v zásade sú to bežné
úkony, akurát niektoré predmety boli z hºadiska rozsahu
prác ãasovo nároãnejšie.
Napríklad vinohradnícky lis
bolo nutné petrifikovaÈ, kedy
je potrebné nechaÈ tak˘to
predmet dostatoãne „vypáchnuÈ“ aby bolo možné s ním
ìalej pracovaÈ. Tento úkon
nie je z t˘ch príjemnejších
(zvlášÈ keì sa oteplí), keìže
sa robí v celotvárov˘ch maskách a protichemick˘ch oblekoch.
Najdlhšie trvali práce na
súbore kuchynského nábytku,

âo všetko iné musí okolo
ošetrenia predmetu ešte reštaurátor a konzervátor urobiÈ?
Reštaurátor
postupuje
vždy na nieãí podnet, tu
v múzeu pri zbierkov˘ch

predmetoch je touto osobou
kurátor, ktor˘ dáva v˘raz
celej v˘stave a reštaurátorovi
odovzdáva do rúk zbierkov˘
predmet s návrhom na konzervovanie, príp. reštaurovanie. Takže je dobré všetky
kroky konzultovaÈ, a samozrejme je nevyhnutné všetko
písomne aj fotograficky zdokumentovaÈ.

Sára, ktor˘ z predmetov bol
pre teba na ošetrenie najzložitejší?
Doteraz najzložitejším
predmetom na konzervovanie
boli pre mÀa kováãske
mechy, nie len preto, že sa
jedná o predmet veºk˘ch rozmerov, ale najmä preto, že je
zložen˘ s viacer˘ch materiálov (drevo, kov, koža, textil),
kedy každ˘ si vyžaduje in˘
prístup. Napríklad roztok na
konzervovanie kovu by nemal prísÈ do kontaktu s drevom a pod.
Ak˘ druh materiálu máš teraz
najãastejšie v rukách?
Vzhºadom na to, že v rámci
štúdia na VŠVU som sa venovala reštaurovaniu polychrómovan˘ch dreven˘ch sôch,
najãastejšie pracujem s drevom.
Eva, ošetruješ všetky materiály, ktoré sú ti pridelené, ale
špecializuješ sa na textil.
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âo všetko sa s textilom pred
v˘stavou v múzeu robí?
Pred v˘stavou sa textil
ãistí buì mokrou cestou alebo
chemicky, podºa materiálu sa
škrobí (hodváb sa neškrobí)
pri poškodenom textile sú
opravy. Prevažne sú to menšie zásahy – scelenie dierok
šitím, ale robila som i väãšie
zásahy so skeletovaním –
podkladaním dier podobn˘m
materiálom.
Ako je to s dæžkou vystavovania textiln˘ch materiálov?
Vystavovanie textilu sa
odporúãa len krátkodobo do
pol roka. VystavovaÈ textil by
sa malo v protiprašn˘ch vitrínach bez priameho slneãného
žiarenia.
Rozhovor viedla S. Jurãová

Konferencia mesto a mestské štvrte
Západoslovenské múzeum
v Trnave vyzvalo odbornú
verejnosÈ na aktívnu úãasÈ na
konferencii Mesto a mestské
štvrte, ktorá bude 14. októbra
2022 v koncertnej sále múzea.

Obsah konferencie:
Problematika v˘skumu
miest je veºmi bohatá, keìže
mestá ako dynamick˘ a štruktúrovan˘ systém poskytujú
množstvo tém, ktoré je možné
skúmaÈ. Anal˘zou miest sa
zaoberá veºké množstvo vedn˘ch disciplín – história,
urbánna etnológia, sociológia,
kulturológia, demografia a iné.
Mestské sídla prešli v˘vojom,
ktor˘ ich definoval po viacer˘ch stránkach – ãi už po stránke urbanizmu, spôsobe života
obyvateºov, vo vzÈahu ku kultúre, vzdelaniu, náboženstvu.
Opevnené mestá uzatvorené
v hradbách sa vnímali ako
symbol božieho poriadku, taktiež prosperity, obchodu a inovátorsk˘ch myšlienok. Niekedy boli vnímané negatívne
ako rušn˘ a nebezpeãn˘ priestor v porovnaní s rurálnymi
lokalitami, ktoré, ako sa stereotypne predpokladalo, neboli
tak vystavené negatívam dyna-

micky sa meniacej spoloãnosti. Postupne sa mestá vymanili
zo zovretia hradieb, rozšírili sa
do okolitého priestoru, tvorili
sa nové štvrte vo veºkorysejšom priestore. Mesto vždy
bolo priestorom, ktoré bolo
nielen dôležitou územno-právnou jednotkou ale aj fenoménom, kde sa žilo špecifick˘m
spôsobom života, inšpiratívnym aj kritizovan˘m poãas
celej ich existencie.
Okruhy tém:
Mesto ako priestor kultúry.
Spoloãensk˘ život v meste vo
vybranom období. KaždodennosÈ miest (+konkrétna téma).
Život chudoby a privilegovan˘ch vrstiev v mestách vo
vybranom ãasovom období.
Mesto a proletariát. Sirotince,
chudobince, nemocnice. DobroãinnosÈ. Mesto a smrÈ – epidémie, cintoríny, katakomby.
Mesto a zdrav˘ životn˘ št˘l.
Mestské insígnie a ich
v˘znam. Mesto a vzdelanosÈ.
Mesto a v˘kon práva. Mesto
a šport (voºnoãasové aktivity).
Mesto vo v˘tvarnom umení.
Mesto v literatúre. Nábožensk˘ život – procesie,
rády, ãinnosÈ cirkví. Spolkov˘
život miest. Etnická a nábo-

ženská diferenciácia miest.
Aktuálne archeologické/ historické nálezy. Mestsk˘ urbanizmus a architektúra. Osobnosti
– napr. fotografi a maliari
miest. Estetika miest a oddychové zóny – parky, fontány,
sochy. Kaviarenská kultúra.
ŠpecifickosÈ mestsk˘ch štvrtí.
Trhy a jarmoky...a podobne.
Termíny:
Vyhlásenie konferencie:
25. mája 2022
Prihlasovanie príspevkov
úãastníkmi:
do 29. júla 2022
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Termín konferencie:
14. októbra 2022
Doruãenie príspevkov úãastníkov s obrazovou prílohou do
zborníka:
31. októbra 2022
Kontaktná osoba za organizátora: PaedDr. Simona Jurãová,
jurcova.simona@zupa-tt.sk
V˘stup z konferencie:
publikovanie príspevkov v Zborníku Západoslovenského múzea 2022

Festival múzeí 2022

Zväz múzeí na Slovensku
a Múzeum vo Svätom Antone
hostili tento rok kolegov
z múzeí Slovenska na tradiãnom podujatí Festival múzeí,
ktor˘ sa konal v dÀoch 5. – 7.
júna 2022. Tento roãník patril
(oneskorene) oslavám 30.
v˘roãia Zväzu múzeí na
Slovensku (ZMS), ktoré pripadlo ešte na rok 2020, no pre
pandemické obmedzenia sa
nekonali. Aj Západoslovenské múzeum vyslalo na
podujatie malú delegáciu.
V nedeºu 5. júna popoludní
prezentovali múzejníci svoju
ãinnosÈ verejnosti v zrekonštruovanej budove starej
s˘pky. O náš stánok s bohatou ponukou tlaãí a suvenírov
prejavili kolegovia z in˘ch

múzeí aj návštevníci veºk˘
záujem. Veãern˘ program sa
konal v novo zrenovovan˘ch
barokov˘ch pivniciach Múzea vo Svätom Antone a niesol sa v priateºskom a kolegiálnom duchu ako stretnutie
múzejníkov z celého Slovenska.
Na pondelÀajšej konferencii boli odprednášané príspevky na tému Prírodovedné
zbierky na Slovensku – príÈaž
alebo obohatenie zbierkového fondu? Záujemci si mohli
prezrieÈ expozície hostiteºského múzea v rámci troch
komentovan˘ch
vstupov.
Podveãer sa konal slávnostn˘
program k 30. v˘roãiu založenia Zväzu múzeí na
Slovensku. Festival múzeí
konãil v utorok 7. júna prehliadkou expozícií Slovenského banského múzea
v Banskej Štiavnici. Po dvoch
rokoch obmedzení to bolo
opäÈ raz stretnutie historikov,
etnografov, archeológov, ãi
prírodovedcov a in˘ch pracovníkov slovensk˘ch múzeí,
na ktorom sa mladší kolegovia spoznali a starší znovu
stretli a vymenili si skúsenosti ãi dohodli spoluprácu.
A.Sabov
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Drobnosti z múzea
⦁ Múzeum je otvorené pre
individuálnych návštevníkov od
zaãiatku roka 2022, no spoãiatku len s obmedzeniami. Až
od 26. 2. 2022 zaãal platiÈ
režim základ, ktor˘ dovolil
vstup pre všetk˘ch návštevníkov. Poãas zimn˘ch prázdnin
sme ponúkali rodinám s deÈmi
zdarma malé kalendáriky na
rok 2022, ktoré sme vydali.
Medzi zamestnancov pribudla od 1.1.2022 Mgr Art
Barbora Drozdová – reštaurátorka, Bc. Sára âambálová –
konzervátorka a od 1.6. Jakub
Dostál – digitalizátor. Mgr.
Matej Krnáã prešiel na miesto
historika a Mgr. Adriána
Takáãová je okrem lektorky aj
novou múzejnou pedagogiãkou.
⦁
Pokiaº sme pracovali
z domu, pripravovali sme pre
vás každ˘ t˘ždeÀ na FB stránke seriál Fotka na stredu
a Piatkové ãítanie. Od marca
pridávame veºa podujatí, takže
fb seriály vychádzajú dvakrát
za mesiac. Doteraz ste mohli
ãítaÈ tieto ãlánky:

Január

Fotka na stredu
5.1. – Zimné športovanie
v âsŠK (Jurãová)
12.1. – Motulkove fotografie
(Jurãová)
19.1. – Modranka
(DuchoÀová)
26.1. – 120. v˘roãie narodenia
Teodora Tekela (Jurãová)

Piatkové ãítanie
7.1. - Životopisy mart˘rov
(Ševãík)
14.1. – Kalendáre (Bocánová)
21.1. – Fašiangy (Jurãová)
28.1. – Trnava a okolie v 2. – 5.
storoãí (Sabov)
Február

Fotka na stredu
2.2. – Miesta ako ich už nepoznáme 1 (Jurãová)
9.2. – Nevesty z okolia Trnavy
(Vlãková)
16.2. – Miesta ako ich už
nepoznáme 2 (Jurãová)
23.2. – Miesta ako ich už
nepoznáme 3 (Jurãová)
Piatkové ãítanie
4.2. – Fašiangy v ºudovej
kultúre (Bocánová)
11.2. – Stretnutie kráºov
(DuchoÀová)
18.2. – Peter Apian a jeho
dielo (Ševãík)
25.2. – Mikuláš Schneider
Trnavsk˘ (DuchoÀová)
Marec

Fotka na stredu
2.3. – Miesta ako ich už nepoznáme 4 (Jurãová)
Piatkové ãítanie
18.3. – Ján Futák a jeho
Slovensk˘ herbár (Ševãík)
Apríl

Fotka na stredu
13.4. – Veºkonoãné pohºadnice (Jurãová)
Piatkové ãítanie
29.4. – Archeologick˘ v˘skum
na Kapitulskej ulici (Sabov)
Máj

Fotka na stredu
11.5. – Máj – lásky ãas
(Jurãová)
Piatkové ãítanie
27.5. – Ferenc Gáspár a jeho
cestopisná kniha o Ázii
z konca 19. storoãia (Ševãík)
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Cyklus prednášok v múzeu - celoročná ponuka na objednanie
Komentovaná prehliadka v˘stavy Maroko – z Atlasu na
Saharu
RNDr. M. Hornáãek v hlavnej
budove ZsM
Komentovaná prehliadka v˘stavy Sedemnáste storoãie slovom
a obrazom
Mgr. M. Ševãík v Múzeu knižnej kultúry
Komentovaná prehliadka expozície Klarisky v Trnave
Mgr. L. DuchoÀová v hlavnej
budove ZsM

Prechádzka po starej Trnave
prostredníctvom fotografií. Komentovaná prezentácia fotografií v koncertnej sále
PaedDr. S. Jurãová v hlavnej
budove ZsM

Š. C. Parrák – neobyãajn˘
trnavsk˘ zberateº.
Mgr. A. Vlãková v hlavnej
budove ZsM
Zlatá v˘šivka v okolí Trnavy –
prednáška s prezentáciou v koncertnej sále
Mgr. A. Vlãková v hlavnej
budove ZsM

Prednáška o Slovenskom
národnom obrodení vo v˘stave
Slováci, píšte po slovensky!
V MKK
Mgr. M. Krnáã v Múzeu knižnej
kultúry

Komentovaná prehliadka archeologickej expozície
Mgr. A. Sabov v hlavnej budove ZsM

Cena v rámci vstupného do múzea
Objednávky: 033/ 5512913
alebo zsmuzeum@zupa-tt.sk

Informácie
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

DOM HUDBY
MIKULÁŠA SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
Ul. Mikuláša Schneidera
Trnavského 5

Ut - Pia 13,00 – 14,30
vstup na objednanie
So - Ne 11,00 – 17,00
vopred objednané skupiny
nad 10 návštevníkov

(budova prístupná aj pre
imobiln˘ch návštevníkov)
Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia 8,30 – 12,30
vstup na objednanie
Ut - Pia 13,00 – 14,30
prítomn˘ lektor
So - Ne 11,00 – 17,00
vopred objednané skupiny
nad 10 návštevníkov

Západoslovenského
múzea v Trnave
Príruãná knižnica múzea je
špeciálna a odborná knižnica
urãená len na prezenãné štúdium. Poskytuje knižniãné
a informaãné služby intern˘m
a extern˘m používateºom a bádateºom. Primárne je vybudovaná od poãiatku múzea pre
potreby odborn˘ch zamestnancov. Od roku 2002 slúži

Ut - Pia 8,30 – 12,30
prítomn˘ lektor

OBJEDNÁVKY:
033/ 551 29 13
KONTAKTY:
zsmuzeum@zupa-tt.sk
www.zsmuzeum.sk
Facebook:
Západoslovenské múzeum
Instagram:
Západoslovenské múzeum
Knižnica

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.

verejnosti, obsahuje vyše
22000 knižn˘ch jednotiek.
Otváracie hodiny študovne
pondelok – piatok:
10,00 – 12,00
13,00 – 15,00
telefón študovÀa
033/5917345
mobil na knihovníãku:
+421 902611327
e-mail knižnice:
kniznica.zsm@gmail.com

Na internetovej stránke
múzea 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.
Telefón: 033/5512913
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neprešli jazykovou úpravou ⦁ Grafická úprava a tlaã: Kon-press ⦁ ISSN 2453-9686
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