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Milí priatelia !
Nielen v súãasnosti, ale
snáì v každej dobe sa hlásal
rozumn˘ názor, že ãlovek sa
môže mnohému dobrému nauãiÈ z histórie. Dnes sa však
ãasto stretávame aj s predstavou, že historické vedy nie sú
pre progresívnu a dynamickú
spoloãnosÈ nieãím, ão by tvorilo
v˘znamné hodnoty a pri hºadaní
ich zmyslu ich mnohí vnímajú
skôr ako elitársku záležitosÈ
vybranej skupiny ºudí. Dejiny
však nie sú len sledom dátumov a po sebe nasledujúcich
udalostí prezentovan˘ch v chronologickom slede, ale sumou
príbehov, rozhodnutí a ich
dopadov na celé spoloãnosti.
PouãiÈ sa z dejín tak neznamená len sa dejiny nauãiÈ, poznaÈ
dátumy, ale schopnosÈ pochopiÈ dejinné súvislosti.
Na polceste medzi vzdelávacími inštitúciami univerzitného typu a štandardn˘m
záujmom verejnosti o históriu
stoja pamäÈové inštitúcie. Sú to
práve ony, ktoré uchovávajú
cenné predmety, zhromažìujú
informácie o nich, vovádzajú
ich do širších spoloãensk˘ch,
kultúrnych, politick˘ch a dejinn˘ch udalostí. V pamäti ºudí sa
nachádza nielen historická skúsenosÈ, príbehy, udalosti, ale aj
ich vysvetlenia. Tie môžu byÈ
ovplyvnené stereotypmi, prípadne môžu stereotypy aj
vytváraÈ. Preto je potrebné sa
vracaÈ k jednotliv˘m historick˘m medzníkom. Nie z nostalgick˘ch dôvodov, kedy nás
spomienkov˘
optimizmus
pohºadu späÈ ãasto núti si myslieÈ, že v minulosti bolo všetko
lepšie, ale preto, aby sme
pochopili príãinno-následné
súvislosti, ktoré nás môžu obohatiÈ.

Uplynul prv˘ polrok roku
2021, máme za sebou Noc
múzeí a galérií i Medzinárodn˘
deÀ múzeí. Sú to v˘znamné
dni, kedy si máme pripomenúÈ
aké sú tieto inštitúcie pre nás
dôležité. Nie sú len ozdobou,
margináliou, ktorú si treba
zachovaÈ z formálnych dôvodov. Sú súãasÈou pamäte, kultúry, spoloãenského života,
priestorom na zamyslenie sa,
priestorom bádania, záchrany
predmetov historickej hodnoty.
V múzeách na celom svete sa
nachádzajú predmety ako svedkovia doby a vìaka práci
múzejníkov, nie sú tieto predmety nem˘mi svedkami minulosti. Ukazujú nám pozostatky
dávno minulého sveta, ktor˘
sme si možno zvykli trochu

idealizovaÈ, niektorí z nás
možno bagatelizovaÈ, ãi démonizovaÈ. Práca odborn˘ch pracovníkov so zbierkov˘mi predmetmi nám ukazuje, že svet
v skutoãnosti mohol vyzeraÈ
a ãasto aj vyzeral inak, ako sú
naše presvedãenia ãi predstavy
o Àom. Práca v oblasti histórie
nie je hºadaním jednej univerzálnej pravdy, ale skôr zbavovania sa ãierno-bieleho videnia
sveta a cizelovanie schopnosti
vnímaÈ jeho variabilitu v priestore a v ãase. Toto dostatoãne
dokladuje aj práca v našej inštitúcii. K v˘stave Detsk˘ svet sa
v ãase Noci múzeí a galérií pridala v˘stava Svadobné šaty,
ktorá dokumentuje, že aj na
takomto type slávnostného
odevu sa podpisuje ãas, pred1

stavy o kráse, elegancii, dokonalosti. Sedemnáste storoãie
slovom i obrazom nás bude
sprevádzaÈ po celé dva roky
svetom historick˘ch kníh, svetom hºadania poznania, predstáv o ãloveku, o spoloãnosti
a dobov˘ch postojov k nej.
V priestoroch ZSM môžu záujemcovia obdivovaÈ v˘stavu
TreÈohorné more, ktoré nás
posunie späÈ do minulosti
o Èažko predstaviteºn˘ úsek.
Milí priatelia Západoslovenského múzea, prajeme vám
príjemné zážitky spájané s prechádzkou našimi priestormi,
priestormi kadiaº taktiež kráãali dejiny Trnavy, naše dejiny.
Veì všetci sme súãasÈou histórie
a veºkého príbehu našej doby.
M. Bocánová

Detský svet - výstava pre malých i veľkých
Zaãiatkom marca bola v Západoslovenskom múzeu
v Trnave nainštalovaná nová v˘stava Detsk˘ svet, ktorá
bola sprístupnená návštevníkom až od 20. apríla, teda odo
dÀa, kedy bolo múzeum znovu otvorené pre verejnosÈ.
Autorky v˘stavy Lucia
DuchoÀová a Simona Jurãová
vybrali desaÈ okruhov súvisiacich s deÈmi a detstvom
a sústredili sa najmä na predmety z dvadsiateho storoãia.
V˘stava je doplnená dokumentaãn˘m materiálom, ktor˘ tvoria fotografie zo širšieho
ãasového obdobia, cca z rokov 1860 – 1990. DesaÈ vitrín
je venovan˘ch predmetom,
ktoré sa t˘kajú príchodu dieÈaÈa na svet a jeho najmladšieho
obdobia, športov˘m i rozumov˘m aktivitám detí, škole,
detskému obleãeniu, literatúre pre deti, no a najviac priestoru je venovaného hraãkám.

Návštevníci v˘stavy uvidia aj kulisy a bábky divadielka, ktoré bolo populárne
medzi deÈmi skôr v prvej
polovici dvadsiateho storoãia.
Spopularizovali ho púÈoví
umelci, ale i ochotníci
v záujmov˘ch spolkoch.
Bábkové divadlá boli obºúben˘m programom pre deti
spolu s kolotoãmi a jarmokmi. Vystavené bábkové divadlo predával v Prahe Antonín
Münzberg, na tvorbe bábok
sa
podieºali
študenti
Akadémie v˘tvarn˘ch umení
v Prahe a autorom litografií
kulís je Karel Štapfer.
Divadlo sa predávalo od
dvadsiatych rokov 20. storoãia a vystavená je len malá
ãasÈ, ktorá má navodiÈ atmosféru rozprávky o princeznej
a podnietiÈ návštevníkov
s mal˘mi deÈmi vyrozprávaÈ
svoj vlastn˘ dej.

S deÈmi sa spájajú i sladkosti – cukríky, ãokoláda,
zmrzlina, keksíky, zákusky ãi
kakao. Na v˘stave sme sa pristavili pri niektor˘ch trnavsk˘ch cukrárÀach prvej polovice 20. storoãia a priblížili
ich atmosféru fotografiami.
Z v˘robcov cukroviniek
v Trnave bola asi najznámejšia TováreÀ na ãokoládu
Fischer, neskôr Figaro. Malú
firmu si založil v dvadsiatych
rokoch 20. storoãia Jozef
Marko, ktor˘ okrem príležitostného veºkonoãného a vianoãného tovaru ponúkal
ãokoládové pralinky, ovocné
furé, marcipán a veºa cukríkov s originálnou príchuÈou
vlastnej znaãky VERA.
V˘stavu dopæÀajú dobové
fotografie zo zbierky múzea
i z rodinn˘ch archívov, ale
i známe riekanky a básniãky,
s ktor˘mi deti vyrastajú.
Kolekciu zbierkov˘ch predmetov múzea bolo potrebné
rozšíriÈ o predmety, ktoré
v nej ch˘bali, a preto urobili
autorky dodatoãn˘ zber
medzi kolegami. Z voºne
vystaven˘ch predmetov väãších rozmerov je zaujímav˘m

kúskom ãiastoãne reštaurovan˘ koãík z obdobia okolo
r. 1900, behák pre dieÈa z 1.
polovice 20. storoãia, prúten˘
koãík pre dieÈa ãi koãík
a káriãka pre bábiky z obdobia okolo r. 1950 a detská
skladacia stoliãka a ohrádka
z obdobia okolo r. 1960.
V˘stava je nainštalovaná
s nižším horizontom vhodn˘m pre vnímanie detí mladšieho veku a nižšieho vzrastu,
vysvetºujúce texty urãené
dospelému sú umiestnené
vyššie, riekanky a básniãky
nižšie. Na v˘stave sú tri interaktívne tabule, na ktor˘ch sa
dá kresliÈ kriedou, skladaÈ
magnetické puzzle, alebo
zahraÈ piškvorky.
V˘stava je naplánovaná
až do konca roka 2024 a bude
k nej periodicky vychádzaÈ
niekoºko pracovn˘ch listov
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vhodn˘ch na aktivitu žiakov
prvého stupÀa. Sprievodcom
v pracovn˘ch listoch je húsenica Agáta a dážìovka
Justína z leporela, ktoré bolo
študentskou prácou Simony
Jurãovej (ilustrácie) a Dariny
Šestákovej (básne), ale nikdy
nevyšlo. Niekoºko úloh deti
riešia v prvom pracovnom
liste, ktoré múzeum už vydalo. Dúfame, že koncept takto
pripravenej v˘stavy zaujme
verejnosÈ a priláka do múzea
návštevníkov všetk˘ch vekov˘ch kategórií.
S. Jurãová

Sedemnáste storočie slovom a obrazom : Staré tlače z historickej knižnice ZsM
V zbierkach historickej
knižnice Západoslovenského
múzea v Trnave sa nachádza
vyše päÈsto star˘ch a vzácnych
tlaãí zo 17. storoãia. Mnohé
z nich sú aj v dnešnej dobe zaujímavé pre verejnosÈ, preto sme
sa rozhodli prezentovaÈ návštevníkom túto zbierku prostredníctvom v˘stavy Sedemnáste
storoãie slovom a obrazom,
ktorá je sprístupnená v Múzeu
knižnej kultúry od 23. 4. 2021.
Vystavené knihy sú v rôznych jazykoch, najmä však
v latinãine. Obsahovo je v˘stava zameraná na dejiny
Uhorska (spomenúÈ môžeme
známe historické dielo Dejiny
Uhorska od Antonia Bonfiniho
Rerum Ungaricarum Decades
Quatuor cum dimidia. Hanau,
1606; texty mierov˘ch zmlúv
s Osmanskou ríšou z roku 1606
Exemplar
Reconciliationis
cum Hungaris Factae 23.
Junii, Anno 1606. nec-non
Conditiones Pacis Turcicae.
Sárospatak, 1653; popis bitky
pri Moháãi od Lászlóa Listiho
Magyar Márs Avagy Mohách
mezején történt veszedelemnek
emlékezete. ViedeÀ, 1653; dejiny Transilvánie od Jánosa
Bethlena Rerum Transylvanicarum. Libri Quatuor... 16291663. Amsterdam, 1664; knihu
o poãiatkoch Uhorska od
Františka Fóriša Otrokoãiho slovenského rodáka, doktora
filozofie, teológie a práva, profesora akademického práva,
ktor˘ zomrel v Trnave
Origines
Hungaricae...
1. zväzok. Franeker, 1693),
antick˘ch autorov (historické
dielo Diodóra Sicílskeho
PätnásÈ kníh historickej knižnice Diodori Siculi Bibliothecae
Historicae Libri XV, Reliqui.
Hanau, 1611; Tacitovo historické dielo C. Cornelii Taciti
Opera. Antverpy, 1668; dielo
Filóna
Alexandrijského
Φιλωνος Ιουδαιου Ευπιγραμματα Philonis Judaei,
Omnia quae extant Opera.
Frankfurt, 1691), cestopisy
a geografiu (encyklopedické
dielo Athanasia Kirchera
China Monumentis. Amsterdam, 1667; denníkové zápisky
o vojne vo V˘chodnej Indii

J. S. Wurffbaina Vierzehen
Jährige Ost-Indianische Kriegund Ober- KauffmannsDienste... Sultzbach, 1686),
emblematiku
(Henri
Engelgrave - Lux Evangelica
sub
velum
Sacrorum
Recondita...
Emblematum
Amsterdam, 1655; Imago
Primi Saeculi Societatis Jesu...
Antverpy, 1640), vedu a techniku (P. V. Bolzani - Ioannis
Pierii Valeriani Bellunensis
Hieroglyphica, sive De Sacris
Aegyptiorum... Köln, 1614;
príruãka pre zaãiatoãníkov
figurálnej hudby Li Primi
Albori Musicali Per li
Principianti della Musica
Figurata... Bologna, 1679; príruãka geografie Philippa
Clüvera
Introductio
in
Universam Geographiam...
Amsterdam, 1697; príruãka
medicíny Stevena Blankaarta
Neuscheinende Praxis Der
Medicinae... Hannover a Wolfenbüttel, 1700) a školstvo
(Cicerova rétorika M. Tullii
Ciceronis... Ingolstadt, 1602;
Ovídiova poézia Publii Ovidii
Nasonis Fastorum Libri VI.
Amsterdam, 1649; jezuitské
divadelné hry od Luíza de la
Cruz Tragicae, Comicae Q[ue]
Actiones, A Regio Artium
Collegio Societatis Jesu...
Lyon, 1605; fyzika Caspara
Bartholina Praecepta Physicae
Generalis... Štrasburg, 1621
a trnavské vydanie aritmetiky:
Lucas à S. Edmundo –
Arithmeticus practicus, utilitati
publicae oblatus... Trnava,
1697).
Celá v˘stava pozostáva
z 24 historick˘ch tlaãí, ktoré sú
doplnené kópiami ilustrácií
z t˘chto kníh a obsiahlymi
sprievodn˘mi textami prezentujúcimi panovníkov Uhorska,
protihabsburské povstania,
rekatolizáciu na našom území,
tridsaÈroãnú vojnu, literatúru
17. storoãia ãi trnavské tlaãiarne.
V˘stava potrvá do 31. marca
2023. Záujemcovia sa môžu
oboznámiÈ s niektor˘mi tlaãami detailnejšie v periodiku
Novinky z radnice, kde b˘vajú
pravidelne prezentované staré
a vzácne knihy z múzejnej historickej knižnice.
M. Ševãík
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V˘stava Svadobné šaty zo zbierky Jany Mládek Rajniakovej

Zberateºka Jana Mládek
Rajniaková

V spoloãnosti je zaužívan˘
názor, že najkrajším dÀom
v živote ženy je deÀ svadobn˘.
Keìže dôvodom uzatvorenia
manželstva je nepochybne
veºká láska a vzájomná úcta,
aj príprava na svadobn˘ deÀ
prebieha v eufórii a emotívnej
atmosfére. My ženy máme
tento deÀ spojen˘ predovšetk˘m s krásnymi, zvyãajne
snehobielymi šatami. V priebehu storoãí sa názor na krásu
a módu menil pomaly, no
v posledn˘ch desaÈroãiach 20.
storoãia vplyvom spoloãensk˘ch a ekonomick˘ch zmien
prerazili rôzne módne trendy,
ktoré sa rovnako odrazili aj na
poli svadobn˘ch šiat. Práve
v máji, mesiaci lásky, pripravilo Západoslovenské múzeum
pre svojich návštevníkov
v˘stavu Svadobné šaty,
v rámci ktorej predstaví kolekciu tridsiatichôsmich svadobn˘ch šiat zo súkromnej zbierky vyštudovanej etnologiãky
a vášnivej zberateºky Jany
Mládek Rajniakovej.
Pani Jana Mládek Rajniaková žije v dedinke IÀa pri
Leviciach a zberateºstvu svadobn˘ch šiat sa venuje už niekoºko rokov. Prv˘m impulzom sa stali šaty, ktoré našla
náhodou v jednom opustenom
dome a bolo jej ich ºúto zniãiÈ.
O chvíºu k nim pridala šaty po
svojej mame a starej mame,
a tak zaãala tvoriÈ zbierku,
ktorú dnes tvorí 125 originálnych šiat pozostávajúcich
v˘luãne z darov. Zo zaãiatku
oslovovala kamarátky a známych, no dnes ju už ºudia sami
vyhºadávajú, aby jej zverili
šaty, ktoré patrili buì im,
alebo príbuzn˘m. K šatám sa
pridali rôzne svadobné doplnky ako napríklad závoje,
ãelenky, rukaviãky ãi svadob-

né pierka. Najstarším kúskom
zbierky je svadobn˘ diadém
používan˘ ako ozdoba hlavy
nevesty z 20. rokov 20. storoãia. Najstaršie šaty pochádzajú z roku 1943 a podarovala jej ich pani Daniela Szigli
Masopustová po jej starej
mame pani Kataríne Biskupiãovej, ktorá si ich ušila a aj
vyšila sama. Majú na sebe
veºa malink˘ch korálikov,
zadn˘ diel šiat je predæžen˘
a vytvára vleãku, ão absolútne
korešponduje s vtedajším trendom prejavujúcim sa vo
vzhºade svadobn˘ch šiat. To,
že si nevesty šili šaty na svoj
veºk˘ deÀ samy, nebolo žiadnou vzácnosÈou. Tie menej
zruãné si dávali šiÈ šaty
u domácich krajãírok, kupovali si ich alebo posúvali z generácie na generáciu. Jednotlivé
šaty sú ukážkou širokej škály
dostupn˘ch materiálov a módnych variácií poãas niekoºk˘ch desaÈroãí poãnúc štyridsiatimi rokmi 20. storoãia až
po súãasnosÈ. Najstaršie vystavené svadobné šaty pochádzajú z Košíc a ich nositeºka

pani Jurãová sa v nich vydávala v roku 1947. ZaujímavosÈou
sú aj viacgeneraãné šaty,
v ktor˘ch sa vydávala matka
a neskôr dcéra.
StarostlivosÈ o šaty a ich
uloženie je nároãnou prácou
a ako zdôrazÀuje pani
Rajniaková, šaty, ktoré dostane, perie a bieli ruãne, pretože
väãšina má aplikovanú v˘šivku alebo nášivku v podobe
korálikov a tá by sa mohla
poškodiÈ. Nemenej dôležité je
tiež ich skladovanie. Šaty,
ktoré majú všitú ãipkovinu, by
sa visením na ramienku
poškodili, preto má niekoºko
kúskov poskladan˘ch a samostatne zabalen˘ch v jemnom
papieri v truhliciach. Dôležité
je šaty pravidelne vetraÈ a kontrolovaÈ ich stav.
V˘stava Svadobn˘ch šiat
zo zbierky Jany Mládek
Rajniakovej je v Západoslovenskom múzeu sprístupnená
od soboty 15. mája 2021
a potrvá do 15. novembra
2021.
L. DuchoÀová

Svadobné šaty z roku 1947,
archív Jany Mládek Rajniakovej

Svadobné šaty z roku 1977,
archív Jany Mládek Rajniakovej

Svadobné šaty z roku 1979,
archív Jany Mládek Rajniakovej

Svadobné šaty z roku 1981,
archív Jany Mládek Rajniakovej

Pohºad na v˘stavu Svadobné šaty v múzeu
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Svadobné šaty z roku 1990,
archív Jany Mládek Rajniakovej

Facebookový formát Fotka na stredu priniesol prvé akvizície
Priaznivcov a milovníkov
nášho múzea, rovnako ako
väãšinu z nás zaskoãila
v minulom roku 2020 nepriaznivá epidemiologická situácia,
ktorá okrem finanãn˘ch
a zdravotn˘ch dopadov na
jednotlivca priniesla aj v˘padok kultúrnych a spoloãensk˘ch podujatí. Práve z toho dôvodu Západoslovenské
múzeum pripravilo hneì niekoºko zaujímav˘ch tém, ktoré
prostredníctvo svojej facebookovej stránky vstúpili do
vašich ob˘vaãiek. Stredajšie
ãítania zamerané na novšiu
históriu Trnavy a jej bližšieho
okolia rozpracovali dávno
zabudnuté, možno povedaÈ
pre mnoh˘ch takmer nezaujímavé podnety z oblasti priemyseln˘ch a obchodn˘ch prevádzok nielen v Trnave, ale aj
na celom západnom Slovensku. Impulzom k spracovaniu
t˘chto tém bol nepochybne
nadmieru bohat˘ fotografick˘
a dokumentaãn˘ materiál
zhromažìovan˘ v rámci systematického v˘skumu a dokumentácie
socialistickej
v˘stavby v Západoslovenskom kraji na oddelení
v˘stavby socializmu Západoslovenského múzea v 60.
rokoch 20. storoãia. Oddelenie pod odborn˘m dohºadom Františka Pilla hneì
v prvej fáze nadviazalo kontakt s oddelením technick˘ch
služieb a propagácie v trnavskom podniku Kovosmalt.
Z tejto tvorivej spolupráce sa
stvorila v˘stava o v˘stavbe
socializmu, do ktorej boli
zapožiãané typické v˘robky
Kovosmaltu, ako napríklad
praãky Perobot 310, sporáky

T 100 a T 131. âasÈ zapožiãan˘ch v˘robkov a fotografií
bolo zaraden˘ch do zbierkového fondu múzea a položili
tak základ zbierkového fondu
múzea naz˘vaného tiež socialistick˘m.
Pre vtedajšiu dobu predmety bežnej potreby sa pre
dnešnú generáciu stali retro
spomienkami na detstvo
alebo prázdniny strávené
u star˘ch rodiãov.

dili ho obdivovaÈ zástupy zo
širokého okolia. V˘klady,
ãlenitá fasáda, terasa, mozaikov˘ obklad a hlavne
eskalátory vzbudzovali rozruch. ªudia sem spoãiatku
nechodili na nákupy, ale len
na prechádzky. Okrem potravín a domácich potrieb najãastejšie nakupovali v oddelení metrového textilu, kde
nesmela ch˘baÈ ãesaná priadza urãená v˘hradne na šitie
pánskych oblekov a dámskych kost˘mov z Meriny
Trenãín, v oddelení obuvi
stáli dlhé rady na kvalitné
gumáky do dažìa, topánky na
tancovaãku, tenisky ãi letné
„vietnamky“ z Partizánskeho.
Dámska, pánska, no i detská
konfekcia z Odevn˘ch závodov v Trenãíne alebo zo
Zornice z Bánoviec nad
Bebravou bola vyhºadávan˘m a žiadan˘m artiklom
dlhé desaÈroãia a niektoré
kúsky sa dokonca, najmä
detské obleãenie, dedili

Cyklus ãítaní tak oživil
v mnoh˘ch z vás obrazy
typického zariadenia kuch˘À,
jedální, ale i práãovní panelákov a domov v druhej polovici 20. storoãia. Preniesol nás
i vás do bežného života obyvateºa Trnavy, ktor˘ pracoval
v niektorom z trnavsk˘ch
podnikov a nakupoval v novozriaden˘ch samoobsluhách
spotrebného družstva JEDNOTA. Keì bol v júli 1980
odovzdan˘ do užívania architektonick˘ skvost Obchodného
domu so 450 kvalifikovan˘mi predavaãmi ponúkajúcimi
tovar v 14 oddeleniach, cho5

z generácie na generáciu.
A samozrejme odkladali sa na
potom, vìaka ãomu si tieto
dávno zabudnuté už nenosené
veci našli cestu do múzea.
Akvizíciami minulého roka
sa stali okrem detského obleãenia zo Zornice, aj všeobecne
obºúbené „vietnamky“ a dokonca si svoje miesto v zbierkovom
fonde našli aj zaváraninové
poháre z Cukrovaru Petra
Jilemnického v Trnave. Zaujímavou a „Èažkou a preÈažkou“
akvizíciou sú tzv. „clubky“
kachle z trnavského Kovosmaltu, ktoré sme zadovážili až
z Nitry.
V˘skum podnikov a obchodn˘ch prevádzok v kraji
vstúpil do druhého roãníka
s nov˘m fotografick˘m materiálom a s rovnak˘m oãakávaním, ão prinesie sa radi
s vami podelíme po nasledujúcom zasadaní Komisie na
tvorbu zbierok.
L. DuchoÀová

Treťohorné more
Do obdobia mladších treÈohôr Vás v priestoroch Západoslovenského múzea prenesie
v˘stava TreÈohorné more.
Objavíte exotické tvory spred
20 – 16 miliónov rokov, ktoré
žili aj na našom území.
V˘stava pozostáva z mnoh˘ch
zaujímav˘ch skamenelín z viacer˘ch lokalít na Slovensku,
ak˘mi sú napríklad – Devínska
Nová Ves, Rohožník, Dubová,
Muãín, Trstín a mnohé ìalšie.
O existencii mora na našom
území Vás presvedãia nielen
nálezy koralov a schránky lastúrnikov a ulitníkov, ale aj uni-

kátne nálezy ak˘mi sú zub
Megalodona, stavec veºryby,
kompletná ãeºusÈ raje ãi zub
delfína. SúãasÈou v˘stavy sú aj
farebné detailné fotografie
mikroskopick˘ch exponátov
z tohto obdobia. Okrem už spomínan˘ch skamenelín je v˘stava
doplnená o súãasné (recentné)
schránky živoãíchov z tropick˘ch Filipín. Paleontologická
v˘stava z obdobia badenu
a eggenburgu poteší nielen
nadšencov geológie a detského diváka, ale rozšíri obzory aj
nejednému dospelému. Autorom
v˘stavy je RNDr. Miroslav

Hornáãek a prístupná je až do
30. 4. 2022.
K. Haršányová

Zoologická zbierka Západoslovenského múzea v Trnave
Zoologická zbierka Západoslovenského múzea v Trnave
opl˘va veºk˘m množstvom
v˘znamn˘ch exponátov. Od
drobn˘ch bezstavovcov, cez
ryby, vtáky až po malé i veºké
cicavce. Z cicavcov sa v zbierkach nachádzajú hlodavce,
netopiere, mäsožravce, dvojitozubce aj párnokopytníky.
Veºké zastúpenie živoãíchov
sa tiež nachádza v entomologickej zbierke múzea, kde sú
zástupcovia chrobákov, dvojkrídlovcov, bzdôch, mot˘ºov,
a vážok. Bezstavovce sú
okrem
entomologického
materiálu zastúpené aj mäkk˘šmi, koralovcami a ostnatokožcami. ëalšími zástupcami
živoãíšnej ríše v múzejn˘ch
zbierkach sú ryby, obojživelníky a plazy. Skupina Aves –
vtáky je zastúpená dravcami,
spevavcami, sovami, hrabavcami, množstvom vodného
vtáctva a ìalšími in˘mi zaujímav˘mi druhmi.

1940 typick˘m hniezdiãom
hlavne na území Podunajskej
roviny. Nížiny a pahorkatiny
boli v minulosti kºúãov˘mi
biotopmi pre v˘skyt tohto
vtáka a v menšom poãte
hniezdil napríklad aj v Trnavskej, Nitrianskej, Žitavskej
a Ipeºskej pahorkatine.
Typická pre jeho v˘skyt je
hlavne intenzívne obhospodarovaná poºnohospodárska
pôda, avšak spozorovaÈ ho
v jeho prirodzenom habitate
je veºmi nároãné.

Jedn˘m z najv˘znamnejších exemplárov zoologickej
zbierky múzea je vzácny druh
vtáka, ktor˘ je v súãasnej
dobe zaraden˘ medzi ohrozené druhy a jeho v˘skyt na
území Slovenska je momentálne už bohužiaº len veºmi
ojedinel˘. Reã je o najÈažšom
lietajúcom vtákovi sveta –
dropovi fúzatom (Otis tarda).
Drop fúzat˘ je chránen˘m
druhom podºa slovensk˘ch aj
medzinárodn˘ch
noriem.
Dôvodov, pre ktoré sa stal
chránen˘m je viacero, no
medzi najzásadnejšie patrí
poºnohospodárska v˘roba,
ktorá je likvidaãná hlavne
v období, keì sa sliepka stará
o vyliahnuté mláìatá. Neraz
sa stane, že kombajn usmrtí
celú dropiu rodinu. ëalšími
faktormi sú chemické zneãistenie v podobe postrekov
úrody ãi elektrické vedenie
umiestnené v blízkosti ich
v˘skytu. Drop bol do roku
6

Dnes je v˘skyt tohto
druhu na Slovensku sústreden˘ na jediné územie, ktor˘m
sú Sysºovské polia neìaleko
Bratislavy. Táto oblasÈ bola
kvôli jeho ochrane vyhlásená
za Chránené vtáãie územie
(CHVÚ). V zbierke ZSM sa
nachádzajú modely dospel˘ch jedincov a rovnako aj
mláìat tohto majestátneho
druhu.
K. Haršányová

Archeologické novinky
V˘skum na mieste budúceho parãíka pri synagóge prebieha
od roku 2020. Prvá etapa bola ukonãená koncom minulého roka
a od februára 2021 pokraãuje v˘skum druhou etapou, ktorá
doposiaº odhalila mnoho zaujímav˘ch nálezov najmä zo stredovekého a novovekého mesta.
Západoslovenské múzeum v Trnave spolupracuje na
druhej etape archeologického
a stavebno-historického v˘skumu na mieste budúceho
parãíka medzi b˘val˘m
Seminárom sv. Štefana a synagógou. Skúman˘ priestor
sa nachádza na dvoch historick˘ch mestsk˘ch parcelách.
V druhej etape sa archeológovia sústredili na doskúmanie
vzÈahov jednotliv˘ch murív
a nadviazali tak na v˘skum
realizovan˘ v minulom roku.

nachádza pod západn˘m krídlom historickej radnice.
Podobne, na severnej parcele
bolo odkryté jadro stredovekého domu s pivnicou pôvodne
zaklenutou valenou klenbou.
Obidva domy boli v neskorších obdobiach renesancie
a baroka znaãne prestavané.
Mimo t˘chto architektúr
sa podarilo zachytiÈ aj stredoveké osídlenie z doby predt˘m
ako Trnava získala mestské
práva. Okrem toho sa zistili
stopy osídlenia z mladšej
doby železnej (latén) a staršej
doby bronzovej.
A. Sabov

ZároveÀ s v˘skumom prebieha aj interpretácia objaven˘ch archeologick˘ch situácii.
V druhej etape sa na južnej parcele odkryla 16 m dlhá
gotická pivnica s tromi poºami, ktoré boli pôvodne zaklenuté rebrovou klenbou.
Pravdepodobne patrila k honosnému meštianskemu domu
palácového typu. Pre predstavu o priestore - takmer
identicky zaklenutá pivnica
datovaná do 15. storoãia sa

Pohºad na nálezisko z v˘chodu

Portál gotickej pivnice s rebrovou klenbou

Keramika z doby laténskej

Pohºad na nálezisko

Stopy osídlenia z obdobia pred udelením
mestsk˘ch práv

Drobnosti z múzea
⦁ Múzeum otvorilo svoje
brány individuálnym návštevníkom 20. apríla 2021.
Návštevníkom ponúklo novú
v˘stavu Detsk˘ svet, ktorá
bola pripravovaná už skôr
a nainštalovaná zaãiatkom
marca 2021. V mesiaci apríl
a máj boli postupne za sebou
sprístupÀované nové v˘stavy:
Sedemnáste storoãie slovom
a obrazom v Múzeu knižnej
kultúry a v budove na
Múzejnom námestí 3 dve
v˘stavy – prírodovedná TreÈohorné more a v˘stava
Svadobné šaty.
⦁ Na FB stránke ZsM sme
publikovali v mesiacoch
marec 2020 – máj 2021 spolu
50 nov˘ch príspevkov, z toho
26 v rámci pravideln˘ch seriálov Fotka na stredu a Piatkové
ãítanie.

14.4. – Z vtáãej perspektívy
(Jurãová)
21.4. – Deti a ich svet (Jurãová)
28.4. – Kamenn˘ mlyn (Jurãová)

Marec:
Fotka na stredu
3.3. – NUPOD v Trnave (Jurãová)
10.3. – Ropovod Družba
(DuchoÀová)
17.3. – Študentská ulica v Trnave (Jurãová)
24.3. – Pošta v Trnave (Jurãová)
31.3. – Prednádražie (Jurãová)

Piatkové ãítanie
2.4. – Veºká noc (Bocánová)
9.4. – Kniha emblémov
Veridicus Christianus z roku
1601 (Ševãík)
16.4. – Nové knihy v príruãnej
knižnici Západoslovenského
múzea (Jurãová, Ohrablová)
23.4. – KliešÈ (Haršányová)
30.4. – V˘skum na mieste budúceho parãíka pri synagóge
(Sabov)

Piatkové ãítanie
5.3. – Nemecká biblia z roku
1575 (Ševãík)
12.3. – Lastoviãka domová
(Haršányová)
19.3. – Vysviacka slovensk˘ch biskupov - Plagát
z trnavského kina (Jurãová)
26.3. – Kvetná nedeºa (Bocánová)

Máj
Fotka na stredu
5.5. – Ochotnícke divadlo
(Jurãová)
12.5. – Svadobné šaty
(DuchoÀová)

Apríl
Fotka na stredu
7.4. – Škola na Hviezdoslavovej ulici (Jurãová)
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19.5. – Ružov˘ park (Jurãová)
26.5. – Tatrasklo (DuchoÀová)

Piatkové ãítanie
7.5. – Sebastian Franck a jeho
Kronika z roku 1531 (Ševãík)
14.5. – Maãka divá (Haršányová)
21.5. – Piesty – dary lásky
(Vlãková)
28.5. – Neznáma omša Mikuláša Schneidera-Trnavského
(DuchoÀová)

Noc múzeí a galérií 2021
námestí 3, ktoré múzeum sprístupnilo postupne od marca
2021, a to v˘stavy Svadobné
šaty, TreÈohorné more, Detsk˘
svet. DeÈom urobil radosÈ pracovn˘ list a aktivity na v˘stave
Detsk˘ svet. Návštevníci si tiež
prezreli v˘stavy Trnavsk˘
objektív a KreaTiviTa 2021 fotografie Vernera Scheibenreifa
a Milana Marônka organizované Trnavsk˘m osvetov˘m strediskom v Západoslovenskom
múzeu. Múzeum navštívilo po-

ãas víkendu 191 návštevníkov.
Online program na facebookovej stránke Západoslovenské
múzeum bol pripraven˘ v ãase
od 18,00 do 20,00. O 18,00
mohli návštevníci stránky sledovaÈ krátke video, ktoré ich
poz˘valo na návštevu múzea
a jeho novej v˘stavy Svadobné
šaty. O 18,30 bola pridaná edukaãná aktivita pre deti na
námet v˘stavy Detsk˘ svet
a o 19,00 detská maºovanka..
Online program uzavrel

o 20,00 krátky filmov˘ šot
o novej geologickej v˘stave
TreÈohorné more.
S. Jurãová

ZÁPADOSLOVENSKÉ
MÚZEUM V TRNAVE
Múzejné námestie 3

So - Ne 11,00 – 17,00
vopred objednané skupiny
nad 10 návštevníkov

Knižnica
Západoslovenského
múzea v Trnave

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

MÚZEUM KNIŽNEJ
KULTÚRY
Námestie sv. Mikuláša 10

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 zamest-

nancov. Od roku 2002 slúži
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

Západoslovenské múzeum
si aj tento rok pripomenulo
Medzinárodn˘ deÀ múzeí (18.
máj). Zapojilo sa do aktivít
koordinovn˘ch Zväzom múzeí
na Slovensku s názvom Noc
múzeí a galérií 2021 online
programom. Poãas víkendu 15.
a 16. 5. 2021 privítalo individuálnych návštevníkov v obvykl˘ch otváracích hodinách od
11,00 do 17,00. Prezreli si
expozície a nové v˘stavy
v budove na Múzejnom

Informácie

DOM HUDBY
MIKULÁŠA SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
Ul. Mikuláša Schneidera
Trnavského 5
(budova prístupná aj pre
imobiln˘ch návštevníkov)
Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra

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

Ut - Pia 8,30 – 12,30
vstup na objednanie

OBJEDNÁVKY:
033/ 551 29 13

Ut - Pia 13,00 – 14,30
prítomn˘ lektor

KONTAKTY:
zsmuzeum@zupa-tt.sk
www.zsmuzeum.sk

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.

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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