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PROGRAM KONFERENCIE
STREDA 17. OKTÓBRA 2012 

11, 00 - 12,45 Prezentácia, ubytovanie účastníkov 

13, 00 - Otvorenie 
PhDr. Peter Hyross, predseda Zväzu múzeí na Slovensku

Čo je to dnešok – reflexia verzus kontroverzia.
Mgr. Rastislav Šenkirik, vedúci oddelenia kultúry 
Úradu Bratislavského kraja

Múzeum verzus spoločnosť. Možnosti a očakávania.
doc. Mgr. Ján Bunčák, PhD., Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové

Strategické vízie MK SR v oblasti kultúry a ochrany hnuteľných súčastí kultúrneho 
dedičstva.
PhDr. Pavol Šimunič, CSc., generálny riaditeľ, 
Sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR

Múzejná dokumentácia kultúry, či priemyslu kultúry? 
Problematika predmetu kultúrnej hodnoty.
PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., Východoslovenské múzeum 
v Košiciach

Politika vec verejná. Dokumentačná úloha múzea.
PhDr. Stanislav Mičev, Múzeum SNP, Banská Bystrica

Diskusia k predneseným príspevkom

Prestávka, občerstvenie

Soudobá dokumentace v České republice po roce 1989. 
(Súdobá dokumentácia v Českej republike po roku 1989).
Mgr. Marek Junek, PhD., Národní muzeum Praha

A múzeumi jelenkorkutatás intézményesülése Magyarországon. (Inštitucionalizácia 
múzejného výskumu súčasnosti v Maďarsku).
Dr. Zoltán Fejős, Néprajzi Múzeum, Budapešť

Digitálny vek a múzejná / galerijná dokumentácia. Ako na to?
PhDr. Jana Bahurinská, Slovenská národná galéria, Bratislava

Dejiny v provizóriu. Súčasné umenie v možnostiach SNG.
Mgr. Petra Hanáková, PhD., Slovenská národná galéria, Bratislava 

Robíme to? Múzejná dokumentácia vlastnej činnosti.
PhDr. Magdaléna Bekessová, Podtatranské múzeum, Poprad

Predmet ako nositeľ príbehu. Pilotný projekt ku kampani 
Zväzu múzeí na Slovensku.
za ZMS: PhDr. Zdenka Letenayová, SZTK - Múzeum telesnej kultúry v SR, Bratislava

Diskusia k predneseným príspevkom

19,00 Spoločenský večer v priestoroch penziónu JOSU
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PROGRAM KONFERENCIE
ŠRVRTOK 18. OKTÓBRA 2012 

8,30 Otvorenie 

Múzejná dokumentácia v prírodných vedách na konci 20. storočia.
Mgr. Ján Kautman, SNM - Prírodovedné múzeum, Bratislava

Úloha múzeí v popularizácii vedy.
doc. RNDr. Dana Šubová, CSc., Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 
Liptovský Mikuláš

Múzejná dokumentácia súčasnosti vo vedných a technických 
odboroch - teória a prax v prístupe Slovenského 
technického múzea.
Ing. Ladislav Klíma, Mgr. Zuzana Šullová , Ing. Miroslav Hájek, 
Slovenské technické múzeum, Košice

Diskusia k predneseným príspevkom

Prestávka, občerstvenie

Hľadanie priorít v múzejnej dokumentácii každodenného 
života spoločnosti.
PhDr. Marta Janovíčková, Múzeum mesta Bratislavy

Dokumentácia nehmotného kultúrneho dedičstva  v múzeách.
Ing. Marián Číž, Múzeum vo Svätom Antone

Dokumentácia 2. polovice 20. storočia v múzeách v prírode 
na príklade Múzea slovenskej dediny.
Mgr. Katarína Očková, SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny

Prijatie záverov a odporúčaní z konferencie

13, 00 Záver konferencie
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dobia po roku 1989). Hlavným cieľom podujatia bolo vy-

volať zvýšený záujem o dané obdobie, s cieľom ponúknuť 

odbornej verejnosti aktívne sa zapojiť do diskusie, s mož-

nosťou hľadať reálny priestor pre pôsobenie a jestvovanie 

múzejnej obce v Slovenskej republike v 21. storočí.   

Veríme, že závery a odporúčania prijaté na konferencii 

budú zapracované do pripravovanej novej stratégie roz-

voja múzeí a galérií na Slovensku po roku 2012. K posil-

neniu pozícií múzeí v spoločnosti ako významných nad-

časových kultúrnych inštitúcií snáď prispejú aj výstupy 

z odbornej činnosti napr. v rámci pripravovanej kampane 

ZMS, ktorá bola na konferencii taktiež predstavená.

Zostavovatelia

Čo je súčasnosť? Ako dokumentovať sú-

časnosť prostredníctvom zbierkového 

predmetu? Ako sa správne zorientovať 

v období končiaceho sa veku informatizácie na prahu di-

gitálnych liet? Vieme správne rozpoznať hlavného nosite-

ľa znakov predmetu kultúrnej hodnoty? A má vôbec dnes, 

zajtra, múzeum šancu na  prežitie? Konštatujeme, že si-

tuácia vo všeobecnosti nie je dobrá. A z  rôznych príčin, 

objektívnych alebo subjektívnych, posúvame v  múzeách 

najmä dokumentáciu obdobia druhej polovice 20. storo-

čia do úzadia, veď väčšina z nás (spoločnosti) si ešte pa-

mätá.... Dokedy? Jednou z  možností hľadania odpovedí 

na riešenie problému má priniesť aj tento zborník zosta-

vený z prednesených príspevkov na konferencii „ Múzejná 

dokumentácia druhej polovice 20. storočia na Slovensku.“ 

(Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie ob-
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Čo je to dnešok – 
re� exia verzus kontroverzia.
Rastislav Šenkirik – vedúci oddelenia kultúry Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Čo je to dnešok? 
Na uvedenú otázku jestvuje bezpočet odpovedí, z ktorých nás určite žiadna úplne neuspo-

kojí. Filozofi a hovorí  čosi v tom zmysle, že dnešok je odraz reality  aktuálneho časového úse-
ku  ktorý prežívame v našom vedomí a včerajšok a zajtrajšok sú len abstraktnou refl exiou, či 
anticipáciou. Synonymické výklady nám ponúkajú slová ako prítomnosť a  súčasnosť. Zväčša 
sa však s defi ničným vymedzením veľmi netrápime a dobu, v ktorej žijeme, hodnotíme  a ko-
mentujeme  s absolútnou, až frivolnou samozrejmosťou,  bez akýchkoľvek zábran, či zdržanli-
vosti. Nakoniec, je to naša prirodzená potreba a právo, veď v prítomnosti žijeme, spoluvytvá-
rame ju. V istom momente však nonšalantnosť  a nezáväzná ľahkosť pri vynášaní komentárov 
a súdov končí. Je to vtedy, keď sa pokúšame o hlbšiu refl exiu, lebo to už potom nejde o žiadny 
abstraktný dnešok, či dobu v zmysle externého od nás nezávislého historického prostredia, ale 
o sebarefl exiu. Človek totiž nepochybne je rovnako objektom, ako aj subjektom svojich dejín. 
A tak  paradoxne, v istom zmysle sa nám jednoduchšie hodnotí, dokumentuje a interpretuje 
minulosť, ako prítomnosť. Nepochybne, aj pri refl exii a prezentácií vzdialenejších dejín prebie-
ha polemika, boríme sa s neistotou, vystavujeme sa riziku subjektívnych interpretácií a omy-
lov.  No väčšiu časť práce už vykonal za nás majster čas, keď nemilosrdne oddelil zrná od pliev. 
Alebo aj navždy pochoval isté tajomstvá. Môžeme sa uchýliť k domnienkam, tiež schovať za  
autority, argumentovať limitným obmedzením faktografi ckých zdrojov, odvolať sa na meto-
dické postupy a v konečnom dôsledku aj priznať bezradnosť. Vo vzťahu k aktuálnej prítom-
nosti,  k dnešku, sa naozaj nemáme na čo vyhovoriť, ani za čo schovať. Veď sme pri tom, ba čo 
viac, sme toho súčasťou a strojcami.

Prečo je teda tak ťažké interpretovať dnešok? 
Problém nastáva už pri obsahovom vymedzení pojmu a určení referenčného záberu. Na-

priek tomu, že disponujeme adekvátnym teoretickým a  metodickým aparátom a  relatív-
ne jednoznačným taxonomickým vymedzením súčasných dejín, pri rozpoznávaní podsta-
ty a adekvátnych výpovedných znakov súčasnosti tápeme v neistote. Je tomu tak aj preto, že 
procesuálna podstata dejín spôsobuje, že dnešný dnešok v sebe subsumuje aj ten včerajší, aj 
ten zajtrajší dnešok. K  tomu sa pridružujú rozdiely individuálneho a  spoločenského preží-
vania a vnímania, geografi cko-politické, ekonomicko-hospodárske a kultúrno-sociálne oso-
bitosti a  asynchrónnosť vývoja,  ako aj  rôznorodosť prístupov jednotlivých spoločenských 
disciplín. Príkladom odlišného subjektívneho prístupu je rozdielny vývoj sociálnych vied. Za-
tiaľ čo u nás v poslednom storočí dominovala etnografi a so silným národopisným akcentom, 
angloamerický svet sa  orientoval na kultúrnu antropológiu. Príkladom objektívnej štruktu-
rálnej rozmanitosti je zase paralelná existencia tzv. vyspelého západného sveta a  endemických 
prírodných, tzv. primitívnych  kmeňov. Preto  pri používaní tak frekventovaného pojmu, ako 

„dnešok“,  treba dôsledne diferencovať, čo vlastne máme na mysli a tomu musí zodpovedať 
fokusácia a kalibrácia konkrétnych postupov. Efemérnou súčasťou dneška sú na jednej strane 
rôzne marginálne boomy a trendy a na druhej strane reliéf dneška modelujú tak zásadné  fe-
nomény, ako globalizácia, zmeny štruktúry a foriem sociálnych vzťahov,  principiálne zmeny 
spôsobu života. Reálie súčasného sveta na rovnocennej úrovni vytvárajú zložito interreagujú-
ce  substanciálne, aj nesubstanciálne elementy. To, že sme aktérmi prítomnosti, nám úsilie o jej 
pochopenie a interpretáciu nijako nezľahčuje. Naopak, dnešok je v istom zmysle pre nás sa-
mých veľkou neznámou a spája sa so značnou mierou neistoty pri rozpoznávaní, čo z toho, čo 
produkuje a čím nás zahlcuje,  má zásadný význam a hodnotu.   Jednotlivé spoločenskovedné 
disciplíny obsiahlo a komplexne analyzujú súčasnosť, pričom generujú stále nové teórie a ter-
minológiu. V našom slovníku sa už udomácnili pojmy ako globalizácia, postindustriálny vek, 
informačno technologická revolúcia,  druhá gramotnosť, masmediálna komunikácia, multi-
kulturálnosť, kreatívny priemysel, či strieborná ekonomika... Každý  z  uvedených a  ďalších 
procesov a javov by si zaslúžil osobitnú pozornosť, to však nie je ambíciou tohto príspevku  Ur-
čite, nemožno rezignovať na úsilie o pochopenie a interpretáciu prítomnosti, no rovnaká dôle-
žitosť prislúcha aj oblastiam, ktoré súčasnosť relevantným spôsobom dokumentujú. Jednodu-
cho, sme v dnešku až príliš zaangažovaní a integrovaní na to, aby sme si mohli byť istí svojim 
nadhľadom. Z úcty a  rešpektu k odbornosti sa vyhnem rýdzo múzejníckej oblasti a pokúsim 
sa neformálne a nesystematicky poukázať na troch konkrétnych príkladoch aspoň na niektoré 
aspekty súčasnosti, o ktorých sa domnievam, že by nemali uniknúť pozornosti oblastí, doku-
mentujúcich súčasnosť.

Aká je a ako dokumentovať slovenskú súčasnosť? 
Azda sa zhodneme, že iná, ako pred dvadsiatimi tromi rokmi. Rok 1989  akceleroval už 

prebiehajúce procesy a zmeny, naštartoval úplne nové a zároveň otvoril priestor pre vzájom-
né ovplyvňovanie a prelínanie podnetov dovtedy umelo rozdelených svetov. Takže naša prí-
tomnosť je nielen naša (individuálna, jedinečná, špecifi cká), ale aj nie iba naša (komplexná, 
globálna),  Extrémna dynamika a kadencia tohto procesu sa zákonite prejavuje aj vo zvýše-
nej miere spoločenskej entropie a kladie hraničné nároky na adaptačnú schopnosť jednot-
livcov  i spoločnosti ako celku.  Stali sme sa zo dňa na deň súčasťou globálneho sveta, kto-
rý prináša nie len nové možnosti, ale aj nové problémy. Žijeme v dobe, ktorú okrem iného 
charakterizujú:  relativizácia a ekonomizácia hodnôt, kríza autorít, zmeny a zrýchlenie spô-
sobu života,  formalizácia životného štýlu, rozpad sociokultúrnych stereotypov, zmeny soci-
álnych vzťahov a väzieb,  prelínanie osobného a verejného priestoru, strata identity a súkro-
mia,  informačný pretlak, technologická explózia, sofi stikovaná masová manipulácia, fúzia 
kultúrnych podnetov,  ekonomická a sociálna polarizácia, eskalácia stresu, enormná sociál-
na frustrácia, rozmach a modifi kácia sociálnej patológie... Refl exia komplikovanej  a hektic-
kej prítomnosti má zákonite  rovnako zložité úrovne a rozličné podoby. Rovnocenne sa v nej 
uplatňujú aj subkognitívne postupy, niekedy časť prebiehajúcich procesov viac tušíme, než 
dokážeme jednoznačne pomenovať a popísať, prípadne podstatu javov či udalostí  dešifruje-
me až následne. Zdrojom poznávania a dokumentovania dneška  sú tak popri cielených a so-
fi stikovaných  aj spontánne aktivity a  v neposlednom rade aj náhoda. Nasledujúce príklady 
nedokážem jednoznačne typologicky zaradiť či charakterizovať. To im však nijako neuberá 
na výpovednej hodnote.
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Prvý príklad. S veľkými očakávaniami som si pozrel fi lm Zuzany Piussi, „Muži novem-
bra“. Väčšina odborných aj laických reakcií fi lmu zazlieva, že  neprináša zásadne nový fakto-
grafi cký materiál o udalostiach z roku 1989 a nasledujúcich. Napriek tomu sa domnievam, že 
dokument má obrovskú výpovednú hodnotu.  O nás, našej nepripravenosti chápať a zvládať 
výzvy doby ktorú sme žili a žijeme, našom stihomame, malichernosti, frustrácii, absencii se-
barefl exie a v konečnom dôsledku aj o príčinách tristnej podoby súčasných slovenských reálií.  
Film (azda aj nad rámec pôvodného zámeru autorky)  ilustruje, ako sa v zlomových a vypä-
tých situáciách môže proces individuácie odkloniť od kreovania  individuality v zmysle osob-
nostného zrenia k egocentrickému frustračnému zacykleniu. Až na pár výnimiek protagonisti 
novembrových udalostí totiž v dokumente predovšetkým zdôrazňujú vlastné zásluhy, odhaľu-
jú  priam sprisahanecké komploty, či poukazujú na principiálne zlyhania svojich voľakedajších 
súputníkov. V tomto zmysle sa bizarná freska subjektívnych výpovedí „per ego“ o novembri 
1989  mení na objektívnu  sondu do duše dneška. Na dokumente je fascinujúce to, že nikomu 
nepriznáva patent na pravdu a nevynáša súdy. Tú možnosť prenecháva divákovi a budúcnosti.

Druhý príklad. 
O svete subkultúr vo všeobecnosti panuje presvedčenie, že sa viaže   výlučne k obdobiu 

dospievania a rannej mladosti, vyznačuje sa výrazným metamorfovaním a dočasnosťou.  Isté 
subkultúry však vytvárajú relatívne stabilné a kontinuálne štruktúry a formy a zanechávajú aj 
hlbšiu, či už formálnu, alebo obsahovú brázdu na tvári spoločnosti. Určite, Slovensko nie je 
žiadnou kolískou hippies, preto subkultúry vnímame ako čosi marginálne, prípadne ich po-
važujeme za produkt multikulturálneho dialógu a nachádzajú sa kdesi na periférii odborného 
záujmu. No aj subkultúry poskytujú nezanedbateľné penzum podnetov a matérie hodnej zdo-
kumentovania. Špecifi ckou subkultúrou, azda až na hranici kontrakultúry,  sú užívatelia návy-
kových látok („narkomani“). Na  rozdiel od iných subkultúr (napríklad punk, rap, graffi  ti...) 
sa ostentatívne nemanifestujú prostredníctvom ľahko rozpoznateľných znakov. Je to skôr nao-
pak. Predsa však existuje niečo, čo ich znakovo formálne charakterizuje. Je to jazyk. Ich jazyk 
je zmesou okrajových jazykových foriem, slangu, argotu, absurdných eufemizmov, synony-
mických konšpirácií,  skomolenín, významových  inotajov  a novotvarov.  Tento jazyk nezdo-
kumentoval etnograf, ani kultúrny antropológ, ani jazykovedec. „Slovník marginálneho jazyka 
narkomanov“ zostavil psychiater adiktológ (MUDr. Ludvík Nabělek). Vznik subkultúr zväčša 
primárne generuje nespokojnosť mládeže s hodnotovou  vyprahnutosťou a rezignáciou main-
streamovej spoločnosti. Môžu sa vo svojej rebélii mýliť, zablúdiť, môžu byť naivní. To však ne-
ospravedlňuje macošský prístup k ich odkazom a prejavom. Navyše, svet subkultúr je značne 
efemérny a premenlivý, bez možnosti dodatočnej dokumentácie.

Tretí príklad. Bratislavská Petržalka je témou samou o sebe. Najväčšia ubytovňa, urbanis-
tický omyl, experiment sociálneho inžinierstva, časovaná bomba sociálnej patológie, bratislav-
ský Bronx... Tieto a ďalšie hanlivé prívlastky  najlepšie naznačujú, že enormné nahustenie re-
latívne sociálne homogénneho obyvateľstva do umelo vytvorenej sídelnej zástavby v extrémne 
krátkom čase v sebe potencuje obrovské množstvo problémov.  Na túto tému už bolo pove-
daného a napísaného veľa. Úplne na okraj a pre poriadok azda len toľko, že Petržalka zároveň 
prejavila  obrovský adaptačný a  autoreparačný  potenciál. Dnes je to fungujúca mestská časť, 
dokonca preferovaná medzi mladou generáciou pri výbere lokality na bývanie. Ináč tomu bolo 

v prvej polovici deväťdesiatych rokov.  Tie charakterizovala extrémna miera rozvodovosti, sa-
movrážd, kriminality a predovšetkým alarmujúci abúzus návykových psychodelických látok 
– tzv. „narkománia“. Podľa štatistických odhadov Petržalka okolo roku 1995 koncentrovala až 
68 % spomedzi všetkých narkomanov na Slovensku. Začiatkom roku 1996 vznikla spontánna 
iniciatíva vydesenej verejnosti, ktorá združila laikov, odborníkov a komunálnych funkcioná-
rov do neformálneho projektu verejnej diskusie pod názvom „Protidrogové fórum“. Po dobu 
rekordných jedenásť  rokov sa spravidla raz mesačne stretávala najširšia verejnosť v Dome  kul-
túry Zrkadlový háj  na spontánnych otvorených diskusných stretnutiach. Protidrogové fórum 
je najdlhšie trvajúca a najrozsiahlejšia kontinuálna monotematická  verejná diskusia a doteraz 
jediný priamy komunikačný most medzi užívateľmi návykových látok a zvyškom spoločnos-
ti (represívne zložky nevynímajúc). Na diskusiách sa zúčastnili prakticky všetci domáci a veľa 
zahraničných odborníkov, politici, osobnosti kultúrneho a spoločenského života, súčasťou boli 
krsty publikácií, prezentácie publicistických a umeleckých počinov. Protidrogové fórum nado-
budlo celoslovenský význam a záber a zohralo významnú úlohu pri kreovaní, sieťovaní a pre-
zentácii súčasnej inštitucionálnej bázy  z oblasti prevencie, poradenstva, liečby, resocializácie, 
ale aj represie. Diskusie sa vyznačovali veľkou mierou autenticity, či už v podobe osobných 
príbehov, výpovedí  a vyznaní, alebo v neštylizovanej, spontánnej a konfrontačnej polemike 
účastníkov. Jednotlivé stretnutia sa nahrávali a nekorigované prepisy nahrávok vyšli vo for-
me tlačených ročníkových zborníkov. Vďaka autentickým prepisom diskusií Protidrogového 
fóra máme dnes k dispozícii ojedinelú dokumentáciu,  „oral history“ toho, ako sa v Petržalke  
a na Slovensku v období od roku 1996 do roku 2006 vyvíjal, vnímal a riešil „drogový problém“.

Záver. 
Tento príspevok určite ani zďaleka uspokojivým spôsobom neodpovedá  na  otázky, ako 

vnímať dnešok a ako ho adekvátne dokumentovať. Verím, že to oveľa pregnantnejšie a kom-
paktnejšie sformulujú ďalší autori príspevkov. Dúfam však, že sa mi podarilo aspoň čiastočne 
upriamiť pozornosť na ten aspekt súčasnosti, ktorý spočíva v jej niekedy veľmi ťažko dešifrova-
teľnej mnohotvárnosti. Dneškom bude pre nás v konečnom dôsledku to, čo v ňom dokážeme 
rozpoznať. Tak, ako ustálené vzťahy, štruktúry, významy,  formy a znaky nahrádzajú  a prekrý-
vajú nové, chtiac-nechtiac, musíme meniť aj svoju optiku, cez ktorú na tento proces nahliada-
me. Príklady dokumentujúce dnešok, ktoré som zvolil, sú vo vzťahu k špecializovaným odbor-
nostiam nepochybne značne odťažité.  A na prvý pohľad aj nekonzistentné. V prvom prípade 
fi lmový dokument zdanlivo cez prizmu minulosti nastavuje zrkadlo dnešku. Názornou ukáž-
kou toho, čo všetko sa skrýva pod povrchom, je druhý príklad, v ktorom  psychiater zdoku-
mentoval nehmotný subkulturálny znak. V prípade Protidrogového fóra vznikol pozoruhodný 
dokumentačný materiál ako vedľajší produkt snahy pomenovať a riešiť problém expanzie zne-
užívania drôg (oral history). Všetky tri príklady však spájajú dva, podľa mňa určujúce znaky. 
Výpovedná hodnota a aktuálnosť. 
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Múzeum verzus spoločnosť. Možnosti 
a očakávania.
Ján Bunčák – Filozo� cká fakulta, Univerzita Hradec Králové

Abstrakt: Príspevok pojednáva o etapizácii vývoja Slovenska v 20. storočí podľa usporiadania 
jeho sociálnej štruktúry od začiatku storočia po súčasnosť. Autor zdôrazňuje význam dlhodobého 
cyklu sociálno-ekonomickej modernizácie, v priebehu ktorého poukazuje na niekoľko etáp. Jed-
notlivé etapy dlhodobého cyklu modernizácie sa prekrývajú so životom troch až štyroch generácií 
obyvateľov Slovenska a môžu byť východiskom pre jeho dokumentáciu v múzeách.

Sociálny svet sa utvára v obdobiach života jednotlivých generácií a ich podobu ovplyvňu-
je dedičstvo minulosti úsilie súčasníkov. Od sociálneho dedičstva sa nedá odpútať, jeho vplyv 
môže byť iba väčší alebo menší, no vždy pôsobí. Z osobnej perspektívy ľudí sa na podobe soci-
álneho sveta a veľkosti sociálnych nerovností, ich umiestnenia na spoločenskom rebríčku, po-
dieľajú životné histórie a aktivity viacerých predchádzajúcich generácií ich rodiny. Detí dedia 
po svojich rodičoch a starých rodičoch majetok, ale aj to, čo  súčasné sociálne vedy nazývajú 
ľudský, kultúrny, sociálny a symbolický kapitál. Vybavení týmito hmotnými a nehmotnými ka-
pitálmi potomkovia riešia problémy a reagujú na situácie, ktoré pred nich postavila ich doba. 
Udržiavajú alebo premrhávajú svoje kapitály a odovzdávajú ich nasledujúcim generáciám. 

Zo sociologického hľadiska je múzeum, ale aj galéria či pamätník inštitúciou, ktorej úlohou 
je zbierať, uchovávať a verejnosti odovzdávať nehmotný - kultúrny, symbolický, ale aj sociálny 
kapitál kapitál dlhodobo akumulovaný v spoločnosti. Odovzdávanie tohto kapitálu je súčas-
ťou procesu socializácie - vybavovania či zaopatrovania ľudí zvláštnou osobnou kvalitou, kto-
rú francúzsky sociológ P. Bourdieu nazval „sociálny habitus“. Stručne, sú to všetky nehmotné 
kvality, ktoré ľuďom pomáhajú pri získavaní miesta a postavenia v spoločnosti. Pre ľudí, teda 
tých, ktorým má múzeum odovzdávať tento kapitál, je to príliš abstraktná, málo zrozumiteľná 
úvaha - ťažko presvedčíte ľudí o užitočnosti poznatku typu „Mednyánszkeho galéria je v Stráž-
kach“. Väčšinu návštevníkov galérie viac ako obrazy aj tak zaujmú miestne kuriozity. Napriek 
tomu je z hľadiska socializácie prínosom, keď ľudia túto galériu navštívia, lebo samotný fakt 
zapamätania si mena a aj najelementárnejších súvislostí je prínosom pre sociálny habitus náv-
števníka. Takto chcem na úvod zavrieť populárne chápanie vzťahu medzi možnosťami múzeí 
a očakávaniami verejnosti. Pre múzeá v rovnakej miere platí Komenského téza „škola hrou“ 
ako pre všetky ostatné inštitúcie, ktoré zasahujú do procesu socializácie. Veď predsa aj polícia 
učí dopravné predpisy na ihriskách a v krajinách s dlhodobou tradíciou demokracie sú bežné 
hravé, žoviálne formy úradovania. 

Sociológia môže byť pre múzejníctvo prínosom predovšetkým svojimi pohľadmi na  sú-
časnosť. V prvom rade je to samotná otázka, čo je súčasnosť? O zaradení do súčasnosti ale-
bo pred súčasnosť rozhoduje „trvanie“ vývinového cyklu, o ktorom uvažujeme. Pomôžem si 
predchádzajúcou generáciou. Rovesníci môjho otca sa narodili pred alebo počas 1. svetovej 
vojny v Uhorsku. Vyrastali v Československej republike, zamestnane získali za vojnovej Slo-

venskej republiky, pracovnú kariéru robili v Československej socialistickej republike, uznanie 
získali počas ČSFR a umreli v Slovenskej republike ako členskom štáte Európskej únie. Zrej-
me nebudeme pochybovať, ak ich individuálny životný cyklus označíme za jednu „súčasnosť“. 
Ich súčasnosť zjavne presahuje trvanie viacerých štátnych a politických cyklov. Podobné cykly 
nachádzame vlastne všade, v populárnej kultúre (je K. Gott súčasný alebo historický fenomén 
pretrvávajúci aj v súčasnosti?) či vo výtvarnom umení a architektúre. V sociálno-ekonomickej 
histórii spravidla hovoríme o predindustriálnom a industriálnom cykle - etape vývoja, ktoré 
môžeme podľa rôznych koncepcií rozdeliť na viacero podetáp.   

Niektoré z vývojových cyklov vnímame ako spoločensky i subjektívne dôležitejšie ako iné, 
predovšetkým politické cykly. V strednej Európe sa tomu nemožno diviť, stačí spočítať reži-
my vládnuce za života našej predchádzajúcej generácie, ktorým sa museli prispôsobiť aj s po-
mocou na to určených inštitúcií - pamätníkov, múzeí a galérií nehovoriac o škole, masových 
médiách a politických školeniach. V krajinách so stabilnejším politickým usporiadaním je to 
trochu odlišné, lebo v nich sa politické cykly spravidla spájajú so mi sociálno-ekonomickými. 
Napríklad, americký New Deal sa spravidla chápe v rovnakej miere ako sociálna, ekonomická 
i politická etapu, vo Veľkej Británii sa takto chápe „éra thatcherizmu“ a nemožno vynechať ani 
Nemecko, kde sa tridsiate roky 20. storočia spájajú nielen s nacizmom, ale aj s určitým typom 
ekonomického rozvoja.  

Nás v strednej Európe a na Slovensku v nie veľmi ďalekej budúcnosti čaká postupné vyma-
nenie spod dominancie  politických cyklov dlhodobého a krátkodobého trvania, ak použijem 
pojem slávneho francúzskeho historika F. Braudela. 

Zo sociologického a zrejme aj sociálno-historického hľadiska je pre Slovensko najvýznam-
nejší dlhodobý cyklus modernizácie, ktorého začiatok môžeme umiestniť do sedemdesiatych 
rokov 19. storočia, keď bolo v Uhorsku zrušené cechové zriadenie a zároveň na Slovensku za-
čala stúpať vlna vlastenectva - nacionalizmu. Z hľadiska osobných a rodinných cyklov je to ob-
dobie života ostatných troch až štyroch generácií a sociologicky môžeme cyklus modernizácie 
dokumentovať vývojom sociálnych sociálnej štruktúry spoločnosti.   

Sociálna štruktúra Slovenska na začiatku 20. storočia
Slovensko, presnejšie jeho súčasné územie, bolo na začiatku 20. storočia integrálnou sú-

časťou Uhorského kráľovstva. V roku 1910 bolo Slovensko so 60% obyvateľstva pracujúci-
mi v poľnohospodárstve a lesníctve  agrárnou krajinou, v ktorej sa však už sľubne rozbie-
hala industrializácia. Rozsah rozdielov pozemkového vlastníctva bol obrovský, pohyboval 
sa od hospodárstiev presahujúcich 100 tis. ha po domkárske (želiarske) hospodárstva men-
šie ako 1/2 ha, rozdiely mali ešte stále feudálny charakter. Najchudobnejší poddaní, želiari 
- domkári sa mohli vykúpiť z feudálnej povinnosti za desaťnásobok jednoročného záväzku 
voči panstvu až podľa zákona z roku 1896, teda na samom konci 19. storočia. Veľkých hos-
podárstiev bolo na Slovensku 400. Najväčší počet roľníkov hospodáril na pozemkoch s veľ-
kosťou od 1 do 5 jutár (36%) a od 5 do 10 jutár (29,9%). (Stojí za zmienku, že v roku 2005 
uviedol časopis Forbes na zozname 500 najbohatších ľudí na svete princeznú Melindu Es-
terházy de Galánta, jednu z najväčších pozemkových vlastníkov v Rakúsku s odhadovaným 
majetkom 2,3 mld. dolárov. Časť pozemkov, ktoré rodina vlastnila, bola pred 1. svetovou voj-
nou na dnešnom Slovensku.) (Forbes, 2005) 

Z hľadiska sociálneho rozvrstvenia je dôležité, že len 27% poľnohospodárskych robotníkov 
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malo vlastný dom, poskytnutie ubytovania pre nich a ich rodiny bolo súčasťou odmeny. Sta-
vovské rozdiely dobre dokumentujú štatistické pojmy, ktoré narábajú s diferenciačnou osou 
od „magnátov“ po „čeľaď“ - paholkov a slúžky. Štatistika (Statistická příručka RČS, 1925) vy-
vracia aj súčasnú predstavu o paholkoch a slúžkach ako mladých slobodných ľuďoch, lebo uvá-
dza ich rovnomerné zastúpenie vo všetkých vekových kategóriách ako aj skutočnosť, že polo-
vica paholkov boli ženatí muži. Na rozdiel od uhorskej, rakúska štatistika platná v Česku už 
takúto sociálnu kategóriu neregistrovala a hovorila len o nádenníkoch. Na opačnom póle naj-
vyššie sociálne postavených ľudí na Slovensku uhorská štatistika evidovala dvoch magnátov, 
desiatich poslancov a dvoch vysokopostavených úradníkov. V porovnaní s mestským obyva-
teľstvom sa vidiek najviac odlišoval naturálnym odmeňovaním - pracovalo sa u za ubytovanie, 
stravu a produkty.  Za mzdu ako hlavnú odmenu za prácu pracovalo menej ako jedna tretina 
ekonomicky aktívnych. Získať trvalé zamestnanie vo veľkom podniku a dostávať pravidelnú 
mzdu bolo určite zdrojom osobnej hrdosti a znakom vyššieho sociálneho postavenia. 

Priemysel sa začal rozvíjať po zrušení cechového zriadenia čo otvorilo možnosti živnos-
tenského a priemyslového podnikania a po obilnej kríze roku 1873, keď kapitál hľadal nové 
možnosti zhodnotenia.  Na prelome storočí vzniklo viac ako 50 úverových družstiev a banko-
vé ústavy v Martine, Ružomberku a na Myjave. Veľkosť ľudského kapitálu obyvateľov Sloven-
ska charakterizujú údaje o vzdelaní. Len 4% obyvateľov nad 6 rokov malo vyššie ako základné 
vzdelanie a 27,7% ľudí nad 6 rokov nevedelo čítať a písať. Vďaka podrobnosti údajov zo sčíta-
nia sa môžeme pokúsiť o rekonštrukciu rozloženia obyvateľstva Slovenska na rebríčku sociál-
neho rozvrstvenia od najvyššej po najnižšiu vrstvu. Grafi cké znázornenie jednotlivých vrstiev 
na rebríčku sociálneho statusu poukazuje na strmé pyramidálne usporiadanie sociálnych ne-
rovností na začiatku 20. storočia. 

Graf 1: Odhad sociálneho rozvrstvenia do 6 vrstiev sociálneho statusu v roku 1910 
(jeden stĺpik predstavuje jedno percento)
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Nápadný je veľmi malý počet ľudí, ktorých by bolo možné zaradiť do dvoch horných spo-
ločenských vrstiev, prakticky absencia sociálnej elity na Slovensku. V marci 1919 pri menovej 
reforme, keď bola namiesto rakúsko-uhorskej koruny zavedená československá koruna, bol 
vykonaný aj súpis všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku, cenných papierov a vkladov. 
Majetok prevyšujúci jeden milión korún malo len 602 osôb a patrilo im 11% všetkého majetku 
na Slovensku. (Lipták, 2000. str. 121) Táto skutočnosť je zo sociologického hľadiska dôležitejšia 
než učebnicovo zdôrazňovaný nedostatok vzdelaných ľudí, inteligencie. Polovica všetkých ľudí 
pracujúcich vo verejných službách a slobodných povolaniach pôsobila v štátnej správe, súdnic-
tve, advokácii a cirkevnej službe. Vďaka vzdelaniu sa teda uplatňovali hlavne právnici a kňazi. 
Celkový sociálny profi l Slovenska v rámci Uhorského kráľovstva bol profi lom periférie spravo-
vanej z centra prostredníctvom zástupcov a správcov. 

Na začiatku 20. storočia sa v generácii starých rodičov súčasnej staršej generácie nachádza-
lo v dvoch dolných vrstvách šesťstupňovej škály viac ako 80% obyvateľstva a v dolných troch 
vrstvách viac ako 95% obyvateľstva žijúceho na území Slovenska. Tento základný znak sociál-
neho rozvrstvenia pretrvával aj po vzniku a začlenení Slovenska do Československej republiky, 
čo potvrdzujú výsledky sčítania ľudu v roku 1921. 

Dôsledky vzniku Československa
Československo sa pri svojom vzniku v roku 1918 až do roku 1939 skladalo z Česka, Mo-

ravy a Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Tri české krajiny, Slovensko a Podkarpatská 
Rus boli z hľadiska sociálno-ekonomického vývoja veľmi vzdialené. Z hľadiska postupu mo-
dernizácie sa Česko nachádzalo v etape dokončovania industrializácie, Slovensko na  jej za-
čiatku a Podkarpatská Rus bola ešte tradičnou agrárnou krajinou. Spojenie takto rozdielnych 
krajín do jedného štátu so spoločným trhom a menou malo z dnešného pohľadu podobné ná-
sledky ako spojenie Nemecka a Francúzska s Gréckom a Portugalskom v spoločnej menovej 
únii. Československo však na rozdiel od Európskej únie nemalo žiadnu stratégiu ekonomickej 
integrácie a  samozrejme ani žiadne „kohézne“ alebo „štrukturálne“ fondy. Integrovalo pre-
dovšetkým prostredníctvom politického systému, spoločného trhu, jednotnej štátnej správy, 
ozbrojených síl a celoštátneho systému osvety a školstva.  

V liberálnom ekonomickom prostredí znamenali rozdiely v stupni ekonomického vývoja 
obrovskú výhodu pre vyspelú exportne orientovanú českú ekonomiku. V rámci koncentrácie 
boli vtedy zrušené Krompašské železiarne, najväčšie železiarne v bývalom Uhorsku, ktoré ne-
boli konkurencieschopné. Prvé desaťročie po vzniku Československa priniesol v českých kraji-
nách obrovský rozmach aj v urbanizácii a bytovej výstavbe, druhú mohutnú vlnu urbanizácie. 
Počet nových bytov postavených v roku 1928 bol prekročený až v 70. rokoch 20. storočia, keď 
vrcholila  panelová výstavba. 

Slovenská ekonomika trpela kritickým nedostatkom kapitálových zdrojov. Ľudová banka 
v Ružomberku, ktorej riaditeľom bol Andrej Hlinka, len vďaka politickému lobbingu získala 
na svoju záchranu 10 mil. korún. Takmer v rovnakom čase sa v Brne podľa projektu módne-
ho nemeckého architekta L. Miesa van der Rohe dokončovala pre slovensko-české vzťahy vý-
znamná vila Tugendhat (v súčasnosti národná kultúrna pamiatka). Náklady na jej stavbu sa 
odhadujú na 5 mil. korún. 

Významný slovenský národohospodár a  sociológ Imrich Karvaš (neskorší guvernér Slo-
venskej národnej banky a predseda Sociologického odboru Matice Slovenskej) hodnotil dô-
sledky začlenenia slovenskej ekonomiky do spoločnej československej takto: „Industrializačný 
vývoj na  Slovensku, zahájený v  osemdesiatych rokoch minulého storočia maďarskou prie-
myslovou politikou, ktorá ohromnými výhodami začala podporovať zakladanie a rozširova-
nie nových podnikov, nebol roku 1918 ešte ukončený. Nastalo obdobie, v ktorom kapitálovo 
silne vyvinutý exportný priemysel zemí zamoravských, vybudovaných za Rakúska neodvisle 
od Uhorska čiste poľnohospodárskeho, mohol voľne konkurovať so slabým priemyslom slo-
venským, nachádzajúcim sa v plienkach. Liberalistický princíp voľnej súťaže ... bol pre sloven-
ský priemysel pohromou, pretože do konkurenčného boja prišli živly nerovnorodé a hospo-
dársky slabší priemysel musel vo voľnej súťaži podľahnúť.“ (Citované podľa: Lipták, 2000, str. 
113) Rozbeh modernizácie Slovenska sa spomalil a industrializácia sa takmer zastavila. Roku 
1937 pracovalo v slovenskom priemysle 104 500 robotníkov, čo je asi o 15% viac ako v posled-
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nom roku pred 1. sv. vojnou. V Maďarsku za ten čas vzrástla priemyselná zamestnanosť o 29%. 
Nezanedbateľným pozitívnym výsledkom spoločnej československej ekonomiky bolo uľahče-
nie vstupu na český pracovný trh  pre obyvateľov Slovenska. Dlhodobá a krátkodobá migrácia 
za prácou v Česku sa stala nadlho sociálnou normou. Z nadbytku ponuky pracovných síl česká 
ekonomika výrazne ťažila, lebo v celom medzivojnovom období dovolila udržať mzdy na jed-
nej z najnižších úrovní v Európe. Usporiadanie sociálnych nerovností na Slovensku sa menilo 
len veľmi pomaly. Bolo viac dôsledkom štátnej politiky osvety a vzdelávania ako ekonomickej 
politiky. Zmenu priniesla až predvojnová konjunktúra zbrojárskej výroby, ktorá neskôr až do-
konca 20. storočia výrazne ovplyvňovala ekonomický vývoj Slovenska.  

Sociálne nerovnosti v roku 1967
V roku 1967 sa uskutočnil pod vedením Pavla Machonina výskum, vďaka ktorému máme 

k dispozícii skvelú analýzu sociálnej štruktúry v Československu a na Slovensku v polovici 60. 
rokov 20. storočia. Základný záver z výskumu konštatoval, že česká a  slovenská spoločnosť 
majú podobné parametre vertikálnej sociálnej diferenciácie ako iné moderné spoločnosti a sú 
zreteľne sociálne rozvrstvené. 

Graf 2: Rozloženie ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku a v Česku v roku 1967 
(jeden stĺpik predstavuje jedno percento)     
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(Roško, Podoláková, Jančovičová, 1969, s. 492)

Zmena v rozvrstvení spoločnosti bola dôsledkom industrializácie Slovenska. Už Košický 
vládny program z roku 1945 deklaroval industrializáciu Slovenska za dlhodobú prioritu, ktorá 
bola aj určitou kompenzáciou Slovensku za znovuzavedenie spoločnej meny. Hodnota sloven-
skej koruny bola po skončení 2. svetovej vojny asi trojnásobne vyššia ako hodnota znehodno-
tenej protektorátnej koruny. Industrializáciu Slovenska, aj keď nedosiahla predpokladaný efekt 
vzhľadom na vysoký prírastok obyvateľstva na Slovensku, hodnotili plánovači v šesťdesiatych 
rokoch ako najúspešnejšie realizovaný dlhodobý cieľ, aj keď sa nedosiahli všetky očakávané 
efekty. Skôr ako rozvojové oblasti Bratislavy a Košíc dosiahli určitú veľkosť, nastalo rozptyľo-
vanie investícií do príliš veľkého počtu lokalít. (Musil, 2002, str. 263) 

Koncom 60. rokov 20. storočia na Slovensku prevládal optimizmus vyplývajúci zo zvýšenia 
životnej úrovne po dlhodobej stagnácii a z nových možností kariéry, ktoré sa otvorili v dôsled-
ku industrializácie a rozvoja kultúrnych inštitúcií, vedy a výskumu. Heslom doby bol vedecko-
-technický rozvoj. Výskum sledoval vybavenosť domácností predmetmi, ktoré majú význam 
pre určenie majetkového statusu aj v súčasnosti (napr. Auto, motorový čln, úspory nad 10 000 
korún, družstevný byt, rekreačná chata a pod.)

Výsledky výskumu Machoninovho tímu búrali komunistický mýtus o rovnostárskej spo-
ločnosti a vedúcej úlohe robotníckej triedy. Ukazovali, že na najvyššej priečke spoločenské-

ho rebríčka sa nachádza úzka skupina mocenskej elity a zaujatie miesta na týchto priečkach je 
podmienené členstvom v komunistickej strane. Členovia tímu boli v roku 1970 politicky po-
trestaní a ich monografi a zaradená do zoznamu zakázanej literatúry. Zo súčasného hľadiska 
je zrejmé, že výskum sociálnej stratifi kácie spoločnosti ukázal základné dimenzie sociálnych 
nerovností. Existovali výrazné rozdiely v životnom štýle a vybavenosti domácností predmetmi 
dlhodobej spotreby pri vysokej miere rovnostárstva, keď viac ako 70% percent mužov, zamest-
nancov malo v roku 1965 príjem medzi 1400-2400 Kčs. Komunistický režim sa pri odmeňo-
vaní jednotlivcov vrátil k naturálnemu odmeňovaniu prostredníctvom prideľovania rôznych 
statkov a výhod. Pri prideľovaní sa často postupovalo korporativisticky: osobitné výhody pre 
baníkov, tvorivé štipendiá pre spisovateľov alebo výtvarníkov, lacné rekreácie pre pracovníkov 
niektorých odvetví, prideľovanie bytov pre zamestnancov vybraných organizácií a podobne. 
Výsledná diferenciácia životnej úrovne teda zďaleka nevznikala len na základe rozdielov v pe-
ňažných príjmoch, ale aj z priameho prideľovania statkov. 

Osobitným fenoménom nerovnosti boli špeciálne predajne Tuzex kde sa za tuzexové pou-
kážky (tzv. bony) dal kúpiť zahraničný, hlavne západný tovar, ktorý nebol k dispozícii v nor-
málnej obchodnej sieti. Za jeden americký dolár Čs. obchodná banka vyplácala 7 tuzexových 
bonov. Cena jedného bonu na čiernom trhu bola 4,50-5 Kčs. Jednoduchým prepočtom zistí-
me, že mesačný príjem 70% všetkých zamestnaných mužov sa v roku 1966 na čiernom trhu 
pohyboval v hraniciach od 45 do 80 amerických dolárov. (Tento údaj sa môže zdať neuveriteľ-
ný, ale podľa výsledkov výskumu malo ešte v roku 1993 až 35% zamestnancov mesačný záro-
bok nižší ako 110 USD a podobná situácia bola aj v Česku, Maďarsku a Poľsku). Vznikala tak 
obrovská ekonomická bariéra medzi domácim a západným svetom. Režim túto bariéru vyu-
žíval, pretože mohol prideľovať ďalšie výhody - možnosť aspoň dočasne ju prekročiť, čo bolo 
možné len zo súhlasom a podporou štátu. Bol to ďalší dôležitý prostriedok štátnej manipulá-
cie s obyvateľmi, preto štát ani nijako výraznejšie nezasahoval proti čiernemu trhu a správal sa 
voči nemu výnimočne liberálne. 

Systém sociálnych nerovností v roku 1967 bol celkom odlišný ako systém nerovností na za-
čiatku storočia. Vtedy, v prvej štvrtine storočia, pracovala za pravidelnú mzdu len približne 
tretina ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Väčšina žila z predaja poľnohospodárskych pro-
duktov a remeselníckych výrobkov, prípadne bol jej príjem poskladaný z viacerých zložiek. 
V roku 1967 boli všetci (s výnimkou 3,7% samostatných, prevažne roľníkov, ktorí boli na naj-
nižšej priečke spoločenského rebríčka, nižšie ako nekvalifi kovaní poľnohospodárski robotní-
ci), zamestnancami štátu alebo družstiev. Ak chceli postúpiť, urobiť kariéru, museli robiť to, 
čo chcel štát. Keď poslúchali, mohli okrem mzdy dostať aj ďalšie odmeny - lepšie zamestnanie, 
lacný byt, školu a internát pre deti, lacnú rekreáciu a dokonca, možno aj príležitosť zarobiť pe-
niaze v zahraničí. Za rok práce v Iraku bolo možné postaviť dom. Bývalé stavovské rozdiely 
sa zmenili na politické. Zo sociologického hľadiska je celkom oprávnená otázka porovnania 
veľkosti moci magnáta z roku 1910 a okresného tajomníka komunistickej strany z druhej po-
lovice 20. storočia. 

Na druhej strane, počet osôb pracujúcich v poľnohospodárstve (poľnohospodárskych ro-
botníkov, nemanuálnych a manuálnych pracovníkov, členov poľnohospodárskych robotníkov 
a samostatných) poklesol zo 60 na približne 20%. V priebehu dvoch generácií od vzniku Čes-
koslovenska prešlo Slovensko industrializáciou a vytvorilo vlastnú spoločenskú elitu, početné 
horné vrstvy. Ak sme v roku 1910 zaradili do dvoch najnižších sociálnych vrstiev orientačne 
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80% ekonomicky aktívnych, v roku 1967 tam bolo zaradených 60% ekonomicky aktívnych, 
teda minimálne jedna štvrtina predtým sociálne nízko situovaných obyvateľov zaznamenala 
v porovnaní so svojimi rodičmi výrazný sociálny vzostup. Sociálne rozvrstvenie si zachova-
lo tvar pyramídy, ale zaplnili sa aj vyššie priečky spoločenského rebríčka, sa výrazne zmenšila  
strmosť jej usporiadania.    

Vývoj slovenskej spoločnosti po roku 1989
Po roku 1989 sa na Slovensku opäť začal tvoriť nový systém sociálnych nerovností a stratifi ká-

cie, zásadne odlišný od toho, ktorý tu existoval počas štyridsiatich rokov existencie socialistické-
ho Československa. Počas prechodu od autoritárskeho systému jednej politickej strany k pluralit-
nej demokracii a od systému direktívne plánovanej ekonomiky k trhovej, ktorý stručne nazývame 
procesom sociálnej transformácie, v  slovenskej spoločnosti, podobne ako v  ostatných postso-
cialistických štátoch, vznikli základy nového sociálneho rozvrstvenia. Toto rozvrstvenie svojimi 
základnými prvkami, ich charakteristikami a vzťahmi pripomína systémy sociálnej stratifi kácie 
iných demokratických štátov s trhovou ekonomikou. Pri tejto zmene, podobne ako v predchádza-
júcich, vznikajúce rozvrstvenie využíva nerovnaké rozloženia ekonomického, ľudského, kultúrne-
ho a sociálneho kapitálu akumulovaného v minulosti, nevynímajúc štyridsaťročnú minulosť reál-
neho socializmu, ktorá predstavuje takmer celý aktívny život jednej generácie ľudí. 

Dlhodobý záujem sociológie sa sústreďuje na sociálne problémy. Bohatstvo sociálne vedy 
v súčasnosti nepovažujú za problémové, problémy prináša chudoba, preto je neporovnateľne 
viac poznatkov o chudobe ako o bohatých.  Presvedčivý pokus o vymedzenie hranice chudoby 
v európskych podmienkach vo vzťahu k deťom urobil UNICEF Innocenti Research Centre vo 
Florencii. (UNICEF, 2011) Zisťoval percentuálny podiel detí vo veku od 1 do 16 rokov, ktoré 
nemajú prístup k dvom alebo viacerým položkám zo 14 bodového zoznamu, lebo domácnosti, 
v ktorých žijú, nie sú schopné ich zabezpečiť. Slovensko sa medzi 29 krajinami nachádza na 22. 
mieste tesne za Gréckom, pred Poľskom a Maďarskom. Zo sociálno-vývojového hľadiska je 
pozoruhodné i tesné susedstvo Česka, Nemecka a Rakúska na 13. až 15. mieste. 

Krajiny sa niekedy porovnávajú aj podľa podielu ľudí s veľkým majetkom napríklad podľa 
počtu rodín, ktorých majetok presahuje 1 mil. dolárov. Žiadna z krajín strednej Európy sa ne-
nachádza na prvých 20 miestach. Z európskych krajín je na prvom mieste Švajčiarsko s takmer 
10% rodín milionárov. Sociálne rozvrstvenie Slovenska a Švajčiarska je teda prakticky nepo-
rovnateľné, nachádzajú sa na odlišných stupňoch celkového vývoja. (Bloomberg, 2012)

V stratifi kačnom systéme slovenskej spoločnosti dlhodobo dominuje sociálna vrstva nízko 
kvalifi kovaných robotníkov. Druhú najpočetnejšiu sociálnu vrstvu v rokoch 1988 a 1993 pred-
stavovali kvalifi kovaní robotníci. Práve tieto dve vrstvy boli po roku 1990 v najväčšej miere po-
stihnuté nezamestnanosťou. Pri pohľade na zmeny v usporiadaní tried a vrstiev dobre vidieť 
pyramidálny charakter usporiadania vrstiev pred rokom 1990, keď takmer neexistovala skupi-
na ekonomicky samostatných. Po roku 1990 rástol predovšetkým podiel samostatných - ma-
lých podnikateľov. Z tohto zorného uhla je základné zistenie o sociálnej štruktúre a rozvrstvení 
po roku 1990 prekvapujúce: socialistická spoločnosť bola usporiadaná pyramidálne a bola po-
larizovanejšia než sociálno-triedna štruktúra, ktorá sa začala formovať po roku 1990, pričom 
proces nahradzovania pyramidálneho usporiadania graduálnym v celom období po roku 1990 
nepretržite pokračoval. Obeťou počas tohto nesporne pozitívneho vývoja sociálnej stratifi ká-
cie boli a sú nezamestnaní. 

Graf 3: Sociálne vrstvy a podiel nezamestnaných v rokoch 1988 - 2008 
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Zdroj: Výskumy SSVVE 1993, ISSP Slovensko 2001, 2006 - 2008

Ekonomická transformácia, prechod k trhovej ekonomike sa zreteľne odzrkadlil v sociál-
nom rozvrstvení spoločnosti a mal za následok aj historickú zlomovú zmenu v sociálnej štruk-
túre spoločnosti - hlboký pokles, úpadok zamestnanosti v poľnohospodárstve. V minulých ge-
neráciách bola práca v poľnohospodárstve stále otvorenou možnosťou, v hospodársky zlých 
časoch sa k nej dalo vrátiť, vďaka čomu chránila pred enormnou nezamestnanosťou. Malá slo-
venská ekonomika po medzinárodnom otvorení stratila túto možnosť a žiadna z ponovembro-
vých vlád, na rozdiel od susedného Poľska a Maďarska, nedokázala vytvoriť dostatočnú ochra-
nu pre domáce poľnohospodárstvo. Úpadok zamestnanosti v poľnohospodárstve je tak jednou 
z čiastkových príčin vysokej nezamestnanosti na Slovensku.

Zväčšila sa miera sociálnej diferenciácie medzi sociálnymi vrstvami vyjadrená výškou 
rozdielov v príjmoch jednotlivých vrstiev. Výsledky výskumov potvrdzujú prehlbovanie so-
ciálnej diferenciácie a poukazujú aj na iné ako príjmové aspekty diferenciácie, predovšetkým 
v zložitosti vykonávanej práce. Stále pretrváva výrazná rodová diferenciácia sociálneho po-
stavenia, pretrvávajú výrazné rodové rozdiely. Z dlhodobého hľadiska však aj po roku 1990 
systematicky pokračovalo zmenšovanie príkrosti usporiadania sociálno-triednych rozdielov. 
Bolo to vyvolané predovšetkým početným rastom stredných vrstiev. Popri tom sa dlhodobo 
udržiava ustálený podiel najnižšej sociálnej vrstvy zložený z nízko kvalifi kovaných. V obdo-
bí po roku 1990 významná časť obyvateľstva, predovšetkým mladší ľudia, zaznamenali vý-
razný sociálny vzostup. 

Tieto závery potvrdzuje aj porovnanie rozloženia ekonomicky aktívneho obyvateľ-
stva na Slovensku, v Česku a Maďarsku v roku 1993, ktoré uvádzajú českí autori. (Tuček, 
1996) V roku 1993 sa slovenská spoločnosť viac približovala k sociálnej štruktúre českej 
než  maďarskej spoločnosti. V priebehu troch generácií teda slovenská spoločnosť výraz-
ne  prerušila vývinovú nadväznosť na bývalé Uhorsko a prešla na inú, viac západnú vývi-
novú trajektóriu.  
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Graf 4: Porovnanie sociálneho rozvrstvenia ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Sloven-
sku a v Česku a Maďarsku v roku 1993 
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Aj podľa údajov UNDP v období okolo roku 2006 Slovensko predstihlo v dosahovanej 
výške HDI - Indexu ľudského rozvoja Maďarsko. Hodnota indexu pre Rakúsko - 0,885; Slo-
vinsko - 0,884; Českú republiku - 0,865; Slovensko - 0,834, Maďarsko - 0,816; Chorvátsko 
- 0,796. Pre historické porovnanie uvádzam údaje za krajiny bývalého Rakúsko - Uhorska. 
(UNDP, 2012)

Všeobecne možno konštatovať, že dlhodobý vývin sociálnej štruktúry na Slovensku je his-
tóriou úspechu. Vyjadrené historickou metaforou, Slovensko sa medzi krajinami bývalého Ra-
kúsko - Uhorska presunulo z postavenia periférneho územia Uhorského kráľovstva, kde sa na-
chádzalo na začiatku 20. storočia, z niektorých hľadísk bližšie k územiam Rakúskej monarchie 
ako je jeho bývalé centrum. Táto sociálna zmena sa uskutočnila počas života troch až štyroch 
generácií a obdobia ich života predstavujú základnú etapizáciu celého dlhodobého cyklu mo-
dernizácie. 
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Múzejná dokumentácia kultúry, 
či priemyslu kultúry?
(Problematika predmetu kultúrnej hodnoty).
Uršula AMBRUŠOVÁ – Východoslovenské múzeum v Košiciach 

Abstrakt: Príspevok v úvode objasňuje pojem kultúry od najstarších čias až po súčasné po-
nímanie. Charakterizuje kultúru ako viacrozmerný fenomén, či orientáciu ľudskej činnosti 
a myslenia, či spojnicu medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, napokon prináša syn-
tetizujúcu de� níciu kultúry. V  ďalšej časti popisuje najstaršie obdobie múzejnej dokumentá-
cie kultúry, múzejnozberateľské hnutie, pojem Múseion, počiatky prvých súkromných zbierok 
a múzeí, funkciu múzea v spoločnosti, pojednáva tiež o problematike predmetu kultúrnej hod-
noty a  múzejnej dokumentácii kultúry. V  závere sa príspevok venuje konzumnej spoločnosti 
a konzumnej kultúre.

Súčasťou kultúry každej spoločnosti je dokumentácia kultúrneho dedičstva. Jej hlavný výz-
nam potvrdzuje existencia múzeí a galérií. Existenciu múzeí však treba vnímať aj prostredníc-
tvom ich poslania, ktorému mali slúžiť v kontexte spoločenských potrieb. Zároveň aj v kontex-
te toho, čo v ich prípade ovplyvňovalo a svojim spôsobom dotváralo kontúry činnosti, aká sa 
spájala s procesom vytvárania múzejných zbierok.1 Tzv. múzejný fenomén sa podľa M. Lalko-
viča (2005) vyvinul v kontexte ľudskej civilizácie ako osobitná forma prejavu človeka, ktorého 
korene sú historicky motivované rôznymi okolnosťami. 

Pojem kultúry
Historické vysvetlenie pojmu kultúra vychádza z  Ciceronových Tuskulských hovorov 

(1. stor. pred n. l.),2 kde sa tento pojem objavuje v slovnom výraze po prvýkrát.3 Marcus Tul-
lius Cicero v Tuskulských hovoroch nazval kultúru „fi lozofi ou ducha.“ Latinské slovo „cultus,“ 
označujúce pestovanie, opatrovanie, ošetrovanie, starostlivosť, vzdelávanie (ale aj napr. cultus 
agri - obrábanie pôdy), preniesol starorímsky rečník, fi lozof a politik Marcus Tullius Cicero 
do oblasti duchovnej činnosti (cultus animi - pestovanie ducha).4 Slovo kultúra je spravidla 
defi novaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú spo-
ločnosť alebo sociálnu skupinu. Spôsob premeny zla na dobro. Kultúra je časťou sociálnych 
vzťahov spoločnosti a  stojí na  rovnakej úrovni ako politický, právny a  ekonomický systém. 
Slovo kultúra vo svojom modernom význame začalo byť chápané ako stav, alebo podmienka 
určitej úrovne života človeka a spoločnosti, na ktorej sa podieľajú všetky civilizované náro-

1  LALKOVIČ, Marcel. 2005. Typológia múzeí. Banská Bystrica, 2005, s. 65.
2   Marcus Tullius Cicero (106 pred Kr. - 43 pred Kr.) rímsky štátnik, rečník a fi lozof, autor početných politicko-

teoretických, fi lozofi ckých aj rečníckych spisov.
3  Filozofi cké spisy Marca Tullia Cicera. Tusculanae disputationes (Tuskulské hovory), 45 pred Kr.
4   ŠPAŇÁR, Július, HRABOVSKÝ, Jozef. 2003. Latinsko/slovenský Slovensko/latinský slovník. 

SPN - Mladé letá, 2003. 1222 s.
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dy sveta, i keď ich konkrétne kultúry môžu vykazovať značné rozdiely. Dokument UNESCO 
z roku 2002 defi nuje kultúru ako: „komplex špeci� ckých duchovných, materiálnych, intelektuál-
nych a emocionálnych čŕt spoločnosti alebo sociálnej skupiny, ktorý zahŕňa spolu s umením a li-
teratúrou aj spoločný spôsob života, životný štýl, hodnotový systém, tradície a vieru.“5

Estetický prístup ku skutočnostiam (ako zmysel pre umenie a  krásu vôbec) je súčas-
ťou širšieho vejára ľudských vzťahov k okolitému svetu. Preto aj estetika je špeciálnou čas-
ťou kultúry. V estetike i v kultúre ako celku je najčastejšie venovaná pozornosť fenoménu 
umenia. Umenie je považované za  najvyššiu formu estetického osvojovania sveta a  naj-
podstatnejšiu zložku kultúry. V každodennej praxi však mnohí smerujú k  jednostranné-
mu stotožneniu kultúry s umením. Ale kultúra (podobne ako estetika) sa zaoberá aj javmi 
mimoumeleckými a priečne pretína všetky oblasti ľudskej činnosti a  ich výtvorov. Pojem 
kultúra sa stal zrejme v 20. storočí jedným z najfrekventovanejších slov a jednou z centrál-
nych kategórii spoločenských vied. Obecne sa za kultúru považuje vzdelanosť, umenie, rôz-
ne schopnosti a zručnosti v spojení s kladnými charakterovými vlastnosťami. Kultúra tak 
vyjadruje orientáciu ľudskej činnosti a myslenia (správania a počínania) na pozitívne hod-
noty. Začala byť chápaná ako tá oblasť spoločenského života, kde sa predovšetkým realizuje 
a prejavuje „zľudšťovanie” človeka v jeho spôsoboch vedenia, myslenia, cítenia a správania.6 
Pojem kultúry podľa R. Rybářa (1996) sa ustálil v dvoch základný…ch poňatiach: v širšom 
(antropologickom) je súborom objektivovaných výsledkov ľudskej činnosti; v  užšom ide 
o tzv. duchovnú kultúru, ktorá vytvára prostriedky a podmienky pre rozvoj a činnosť ľudí 
a pracuje svojim spôsobom „do zásoby.” Jej súčasťami sú napr. jazyk, mýtus, náboženstvo, 
umenie, fi lozofi a, spoločenské vedy v ich bezprostrednej forme každodenného života. Len-
že jadro kultúry tkvie v ideách a hodnotách.

S pojmom kultúry súvisia pojmy ako:
- materiálna (hmotná) kultúra - predmety zhotovené, alebo upravené ľudskou činnosťou, 

teda výkon ľudskej práce;
- a nemateriálna (symbolická, alebo duchovná) kultúra - hodnoty, normy, symboly, systémy 

názorov a  poznatkov, sociálne inštitúcie.

Kultúra je viacrozmerný fenomén, a tak sa aj prejavuje. Vplýva na všetky časti prírodného 
aj spoločenského života. Má v sebe náboj tvorivosti, schopnosti zhromažďovania aj uvoľňova-
nia energie pre aktivitu človeka. Kultúra patrí vo svojej podstate do sféry duchovnej a týka sa 
vnútorného obohacovania sa jednotlivého človeka. Prejavuje sa ako pocitová aj intelektuálna 
požiadavka, bez ktorej by človek prestal osobnostne rásť. Kultúra je tak neustálym zdrojom 
myslenia, tvorí individualitu človeka a zušľachťuje ho, keďže obohacuje hodnoty jeho osoby 
a osobnosti. Tak sa stáva stupeň kultúrnosti človeka vyjadrením miery jeho poľudštenia. Kul-
túra pomáha oslobodzovať od rôznych závislostí, pomáha voľnejšie myslieť, uvažovať aj pri 
získavaní informácií a  pri tvorbe inovácií. Nik nemôže zabrániť slobodnému mysleniu. Vo 
svojom vedomí si môže človek vytvárať neobmedzené úvahy. Pre jeho konanie a konkrétne 
skutky sú však podstatné závery, ku ktorým človek dochádza a ktoré si zo svojich úvah zvolí. 
Princípy duchovného života vytvárané kultúrnymi zámermi sa pohybujú na báze demokratic-

5   UNESCO 2002. [online]. [citované 2012-08-21], Dostupné na internete: http://www.unesco.org/education/
imld-2002/unversal-decla.shtml

6  RYBÁŘ, Radovan. Základy estetiky a kultury. Brno, 1996, s. 7 - 17.

kých hľadísk, pretože si človek môže zvoliť také závery, aké mu vyhovujú. Kultúra môže byť aj 
duševnou hygienou, ktorá sa výrazne prejavuje v našich medziľudských vzťahoch a reálnych 
procesoch spoločnosti.7

Vývoj spoločnosti je založený na tvorivej aktivite každého jedinca. Aj keď časť konkrétnych 
skutkov človeka môže mať vecne či časovo obmedzený zmysel, predsa len veľké množstvo či-
nov v danej spoločnosti zostáva a napomáha tomu, aby bolo naše spoločenstvo účinné a efek-
tívne. Preto je kultúra spojnicou nielen medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, ale 
aj spojnicou medzi pohybmi rôznych spoločností. Je tiež spojivom medzi subjektívnymi sna-
hami a zámermi jednotlivého človeka na jednej strane a celkovými spoločenskými procesmi. 
Kultúra môže byť touto spojnicou aj preto, lebo ona je počiatočným prameňom a východisko-
vou náplňou kolektívneho myslenia, ako aj signálom duchovného smerovania celého spolo-
čenstva, alebo celého národa. Stáva sa tak myšlienkovým predvojom formujúcich sa ideových 
a spoločenských procesov, ktoré sú väčšinou časovo limitované a obmedzené. Tieto spoločen-
ské systémy sa menia, ale kultúra stále zostáva. Tým je daná aj jej všeľudská hodnota. Z tohto 
hľadiska by sa aj kultúra mala pestovať a vykonávať, čím by sa zmysel jej národného poslania 
rozširoval a zveľaďoval. Veď v každom národe prebieha trvalá kultúrna dynamika vývoja. Tak 
sa rodí kultúrne povedomie, ako aj kontinuita dejinnej postupnosti a nadväznosti na uchová-
vané tradície.

Kultúra, umenie a veda sú určujúcimi činiteľmi spoločenského vývoja, individuálneho po-
citu spokojnosti, ako aj osobného šťastia. Kultúra, umenie a veda by teda mali byť prijímané 
a akceptované ako závažné hodnotiace hľadiská každého rozvojového projektu. Kultúrna iden-
tita, ktorej súčasťou je tradícia, kultúrne dedičstvo a jazyk, ale aj kultúrne a informačné pro-
dukty sa prezentuje v rozvoji kreativity ľudí. Preto úlohou kultúry je hľadanie kritérií prostred-
níctvom ľudských aktivít a výtvorov. Kultúra je teda dôležitým zjednocujúcim faktorom, ktorý 
prelína a prepája rôzne oblasti ľudskej činnosti a spoločenského života. V inom teoretickom 
(schematickom) pohľade by mohla byť kultúra prirovnaná k akémusi vrstevnatému kompaktu. 

Známe sú aj výroky a úsudky rôznych osobností na kultúru ako napr.:
„Kultúra je ľudská práca a výsledok tejto práce. Všetko, čo patrí svetu, ľudskej potencii strie sa 

ako materiál. Kultúra je neosobný a objektívny výsledok ľudskej činnosti, ktorý pretrváva svojho 
tvorcu a svedčí o jeho výške (kultúrne dielo). Veci navôkol sa pýtajú úpenlivo do slávožiary du-
cha. Aspoň formou chcú sa zúčastniť jeho sudby.“ Ladislav Hanus.8

„Kultúra je rozvíjanie, vyjavovanie sa schopností ľudského umu, kultivovanie ducha. Kultú-
ra je podmienka dosiahnutia šťastia. Kultúrou (kultivovaním) ako nástrojom prispôsobovania, 
ktorého mechanizmom je tradícia (ustálenie vzorov správania a činnosti) ako podstata ľudstva, 
človek v priebehu existenčného zápasu nahrádza svoje fyzické nedostatky. Kultúra je historická 
forma prejavu národov a spoločenstiev.“ Johann Gottfried von Herder.9

7  KOŠČ, Marián. 2009. Základy psychológie. Náuka o spoločnosti. SPN Mladé letá, 2009, 120 s.
8  Ladislav Hanus (1907 - 1994) patril medzi najvýznamnejších fi lozofov kultúry na Slovensku.
9   Johann Gottfried von Herder (1744 - 1803) nemecký spisovateľ, fi lozof, priekopník preromantickej estetiky 

v Nemecku a protestantský kazateľ. 
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„Kultúra je súhrn všetkých ľudských spoločenských výtvorov - inštitúcií, jazyka, bývania, ob-
liekania, práva, vedy, morálky, ktoré sa riadia rozumom a zvykmi. Spoločenský systém (Cultur) 
sa líši od prírodného fyzického systému (Natur). Kultúrny spoločenský systém má kladné, pozi-
tívne hodnoty, ktorými sa odlišuje od spoločenských systémov, ktoré tieto pozitívne spoločenské 
dimenzie nedosiahli (prvotnopospolné, divošské, barbarské).“ Samuel Freiherr von Pufendorf.10

Syntetizujúca defi nícia kultúry by mohla znieť nasledovne:
1) Kultúra sa skladá z duchovných ideálov a vzorov správania, predstavuje rozličné výsled-

ky ľudskej činnosti.
2) Kultúra je súhrn duchovných a materiálnych činností, výtvorov a hodnôt určitého spo-

ločenstva v priestore a čase.
3) Kultúra je špecifi cký ľudský spôsob existencie, ktorý sa uskutočňuje v rovine racionálne-

ho, etického a estetického poznávania, osvojovania a pretvárania sveta.

Najstaršie obdobie múzejnej dokumentácie kultúry
Už v minulosti existovali dispozície individuálneho osvojovania skutočnosti. Tieto prejavy 

často súviseli s výberom a formovaním predmetov, ktoré predstavovali buď magický, majetko-
vý, rodový, alebo kmeňový význam. Takéto predmety sa vyčlenili z každodenného života a ná-
sledne uchovávali v skrytých formách. Verejnosti sa ukazovali len v konkrétnych prípadoch, 
kedy sa ich prostredníctvom mala stvárniť nejaká hodnotová pôsobnosť na vedomie spoločen-
stva. Podľa Š. Mruškoviča (2005) najstaršie zberateľské tradície siahajú do čias antickej kultú-
ry a stredoveku. Súvisia s egyptskou, rímskou a stredovekou kultúrou počnúc 4. – 5. storočím 
pred n. l. až po 14. storočie, v ktorom začínajú vznikať súkromné zbierky šľachty a neskôr aj 
univerzitných učilíšť. Podľa F. Waidachera (1999) v tomto „predmuzeálnom období zberateľ-
stva sa vytvárali prvé formy zariadení pripomínajúce múzeá samozrejme odlišné od významu 
novovekého múzejnozberateľského hnutia smerujúceho k vzniku samostatných inštitúcií sú-
kromného a verejného charakteru. Odhliadnuc od prvých zberateľských aktivít v starovekej 
Mezopotámii, počiatky organizovaného zberateľstva koncentrovaného v špecifi ckých vzdelá-
vacích zariadeniach súvisia s antickou grécko-helenistickou kultúrou (5. - 2. storočie pred n. 
l.). V 4. storočí pred n. l. v Egypte vznikol takzvaný „dom života,“ v ktorom pôsobili viacerí 
grécki učenci (Platón, Archimedes, Euklides a iní). S touto inštitúciou súvisí aj pojem Múse-
ion v Alexandrii. Koncepcia Múseionu siaha k aténskemu fi lozofovi Demetriosovi z Phalernu 
(290 pred Kr.). Podobné ustanovizne vznikli aj v Pergamene, Antiochii a Carihrade. „Alexan-
drijský Múseion“ uchovával takmer 500 tisícovú zbierku rukopisov, zbierky prírodovedného 
a kultúrneho charakteru, umelecké predmety a hodnotnú knižnicu. Na náklady štátu tu boli 
sústredení významní učenci a umelci z gréckeho sveta. Alexandrijský Múseion prvýkrát v de-
jinách pohol vzdelancov k tomu, aby rozvíjali systematiku budovania a triedenia vedeckých 
výsledkov a písomných prác. Alexandrijskému Múseionu podobné inštitúcie preto predsta-
vujú počiatok cieľavedomého zhromažďovania zbierok a vecných pamiatok rozličného cha-
rakteru.11 Múseion, ktorého poloha dodnes nie je známa obsahoval obytné, študijné a pracov-

10   Samuel Freiherr von Pufendorf (1632 – 1694) nemecký právnik a historik. Ako prvý použil slovo „kultúra“ bez 
spojenia s genitívom a kultúru chápal v protiklade k prirodzenému stavu človeka.

11  MRUŠKOVIČ, Štefan. 2005. Náčrt dejín múzejného zberateľstva a múzejníctva na Slovensku v Európskom kontexte. 
In: Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica, 2005, s. 11 - 12.

né miestnosti, observatórium, anatomický ústav, amfi teáter, botanickú a zoologickú záhradu. 
V 17. storočí väčšiu časť knižnice zničil požiar.12 Na kultúrne tradície antického sveta nadvia-
zali v období európskej renesancie mnohé aristokratické rody. Preto sa obdobie 14. - 18. storo-
čia zvykne označovať ako epocha šľachtického zberateľstva. V Európe vznikajú nové súkrom-
né múzeá so zameraním na antické pamiatky. Prvým metodickým zberateľom a zakladateľom 
„múzejnej“ koncepcie sústreďovania bol taliansky maliar, spisovateľ, historik a architekt Gior-
gio Vasari (1511 - 1574). G. Vasari sa považuje za prvého kunsthistorika. Idey nového kultúr-
no-historického procesu od konca 15. storočia sa rozširovali do západnej i strednej Európy. 
Zakladali sa knižnice, pinakotéky (obrazárne, galérie) a kabinety, z ktorých neskôr vznikli mú-
zeá. V 16. – 18. storočí zo záujmom majetných rodov a mecenášov vznikajú prvé súkromné 
zbierky a múzeá. Prvé verejné múzeá však datujeme od 17. - 18. storočia: Th aumatophylakion 
v  Halle (začiatok 17. storočia), Amerbach – Kabinet v  Bazilei (1661), Ashmolean Museum 
v Oxforde (1683), Marinemuzeum v Petrohrade (1703), Kunstkammera v Petrohrade (1714), 
Múzeum Linckianum v Lipsku, Dresdener Kunstsammlungen v Zwingeri (začiatok 18. storo-
čia), British Muzeum v Londýne (1753), Múzeum Louvre v Paríži (1773).13 Súkromné zbierky 
vytvárali viaceré šľachticko – aristokratické rodiny aj na Slovensku. Zbierky boli hlavne vý-
tvarného charakteru. V 18. a 19. storočí tak vznikli súkromné zbierky Zichyovcov vo Vodera-
doch, Andrássyovcov, Esterházyovcov, Chotekovcov – Brunschwickovcov (v Dolnej Krupej), 
Majláthovcov, Pálfyovcov a ďalších rodín. Slovensko tak patrilo medzi krajiny  s relatívne bo-
hatou umelecko – zberateľskou a výstavnou tradíciou. Vyvrcholenie umelecko – zberateľského 
úsilia na Slovensku datujeme do obdobia 18. – 20. storočia, a to založením Národnej galérie 
Slovenska v Martine (1933), Slovenskej galérie v Bratislave (1943) a Slovenskej národnej galé-
rie v Bratislave (1948). Obdobie druhej polovice 19. storočia na Slovensku predstavuje dôle-
žitú etapu vo vývoji múzejného hnutia z hľadiska vzniku župných, mestských a regionálnych 
múzeí. V tom čase totiž už v Európe existovali verejné múzeá, ktoré prispeli k rozvoju vedy, 
národnej osvety a výchovy širokých vrstiev ľudu a taktiež k záchrane a ochrane pamiatok prí-
rodného a kultúrneho dedičstva.14

Funkcia múzea v spoločnosti
Podľa B. B. Stránskeho (1972) muzeálny predmet predstavuje selektovaný zbierkový doku-

ment gnozeologickej hodnoty (prameň vedeckého poznania), reprezentujúci konkrétny fakt 
– jav vývinu spoločnosti alebo prírody, ktorý zosústavený v zbierkovom celku (zbierkovom 
fonde) muzeálnych predmetov rovnakého klasifi kačného druhu, umožňuje vyvodzovať nové 
poznatky a súvislosti. Má výpovednú schopnosť a vlastnosť sprostredkovacej funkcie, úmernej 
kvalite.15 Š. Mruškovič (2005) všeobecne chápe múzeum ako múzejnú inštitúciu reprezento-
vanú osobitnou budovou, prispôsobenou na pracoviská akými sú expozície, depozitáre, diel-

12  LALKOVIČ, Marcel. 2005. Typológia múzeí. Banská Bystrica, 2005. s. 13.
13  MRUŠKOVIČ, Štefan. 2005. Náčrt dejín múzejného zberateľstva a múzejníctva na Slovensku v Európskom kontexte. 
In: Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica, 2005, s. 9.
14  MRUŠKOVIČ, Štefan. 2005. Náčrt dejín múzejného zberateľstva a múzejníctva na Slovensku v Európskom kontexte. 
In: Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica, 2005, s. 15 – 16; 44.
15  B. B. Stránský sa zaslúžil o etablovanie muzeológie ako vednej disciplíny a o rozvoj muzeologickej pedagogiky. 
V roku 1962 bola na jeho podnet zriadená na Univerzite Jana Evangelisty Purkyně v Brne externá fakulta muzeológie, 
na ktorej začal prednášať. V roku 1983 sa v spolupráci s UNESCO stal tvorcom projektu Medzinárodnej letnej školy 
muzeológie (ISSOM). 
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ne laboratóriá a iné zariadenia slúžiace na manipuláciu so zbierkovými predmetmi. Múzeum 
je tak inštitucionalizovanou formou múzejnozberateľského, ochranného, vedeckovýskumné-
ho a kultúrnovýchovného významu s vymedzenou územnou, obsahovou a špecifi ckou pôsob-
nosťou. Zákon SNR o múzeách a galériách č. 54 z roku 1959 a najmä Zákon SNR č. 109/ 1961 
Zb. prvýkrát na Slovensku defi noval múzeá a galérie v uvedenom zmysle. Podľa východiskovej 
defi nície Š. Mruškovič (2005) podáva defi níciu nasledovne: „Múzeá sú strediskami vedomostí 
a informácií, ktoré sú dôležité pre porozumenie a hodnotenie sveta prírody okolo nás. Prostred-
níctvom zbierok umožňujú pochopiť povahu vecí a nimi prezentovaných javov, ako výsledkov 
pôsobenia prírody a spoločnosti v historickom procese ich vzniku a vývoja. Tým, že sprostredko-
vávajú ich bezprostredné vnímanie, poznanie a osvojovanie širokými vrstvami ľudí všetkých ge-
neračných a sociálnych skupín, sú výrazom procesu demokratizácie kultúrneho dedičstva a jeho 
odkazu žijúcim generáciám.“16

V dejinách múzejného vzťahu k realite sa podľa A. Gregorovej (1984) vyvinulo niekoľko ty-
pov chápania funkčnosti múzeí a ich zbierok. Funkčnosť múzea autorka chápe ako poslanie, 
ktoré je prirodzene ovplyvnené aj motiváciou zberateľskej činnosti. Z funkčnosti a motivácie 
vyplýva aj samotná funkcia týchto zbierok. Múzeum nie je stály fenomén. K tomuto poznaniu 
sa môžeme dopracovať ak sa pozrieme do minulosti a porovnáme stav a činnosť múzeí naprí-
klad v 19. storočí a dnes. V priebehu svojho vývoja sa zmenilo a musí sa aj ďalej obnovovať. 
Múzeum sa ani v spoločenskom vedomí neodráža staticky, ale mení sa podľa toho, ako sa mení 
múzejná realita a vzťah spoločnosti k nej. Totiž meniť sa bude v relácii ku spoločenskému vý-
voju a bude sa modifi kovať aj konkrétny obsah tohto vzťahu.

Problematika predmetu kultúrnej hodnoty a múzejnej dokumentácii kultúry
Dnes predmet kultúrnej hodnoty defi nuje zákon č. 206/2009 Z. z. ako pôvodný hmotný ale-

bo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji 
spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Za predmet kul-
túrnej hodnoty na účely tohto zákona sa považuje aj prírodnina, ktorá má schopnosť vypove-
dať o vývoji prírody a má trvalý vedecký a historický význam. Zbierkový predmet je predmet 
kultúrnej hodnoty, ktorý je odborne spravovaný vykonávaním základných odborných činnos-
tí.17 Môžeme sa domnievať, že zbierkové predmety v múzeách tvoria múzejnú dokumentáciu 
kultúry, preto si zasluhujú mimoriadnu pozornosť. Totiž dotvárali a dotvárajú našu kultúrnosť 
a civilizovanosť. 

16  MRUŠKOVIČ, Štefan. 2005. Náčrt dejín múzejného zberateľstva a múzejníctva na Slovensku v Európskom kontexte. 
In: Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica, 2005, s. 107 - 109.
17  Zákon č. 206/2009 Z. z. z 28. apríla 2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. [online]. 
[citované 2012-08-23], Dostupné na internete: http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/
slovakia/sk-zakon206-2009-skorof.pdf 

Podľa zákona č. 206/2009 Z. z. múzeum alebo galéria vykonávaním základných odborných 
činností sú povinné:

a) získavať predmety kultúrnej hodnoty ako zbierkové predmety,18

b) odborne spravovať a vedecky skúmať zbierkové predmety,
c)  prezentovať zbierkové predmety s využitím informačnej a výpovednej hodnoty zbierko-

vých predmetov pri poskytovaní vybraných verejných služieb a budovaní vedomostného 
systému múzea alebo galérie.19 

Podľa zákona č. 206/2009 Z. z. Základné odborné činnosti sú:
a) nadobúdanie zbierkových predmetov,
b)  odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov od-

bornej evidencie múzea alebo galérie,
c) odborná revízia zbierkových predmetov múzea alebo galérie,
d) bezpečnosť zbierkových predmetov,
e) odborná ochrana zbierkových predmetov,
f) vedecko-výskumná činnosť,
g)  sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok a historických objektov v správe mú-

zea alebo galérie.20

F. Waidacher (1999) tvrdí, že aby sa predmety, ktoré sme uznali za  nositeľov muzeality, 
mohli zachovať, musia sa vyňať z pôvodnej reality a tým sa podstatne mení ich funkcia. Pred-
mety tak strácajú svoju bezprostrednú súvislosť s realitou a stávajú sa autentickými dokument-
mi. Stotožňujeme sa s autorom v tom, že historický význam predmetov zachovávaných v mú-
zeách nevzniká len uchovávaním, ale až ich vedeckým zdokumentovaním, pod ktorým sa 
rozumie nepretržité, obsiahle a systematické spracovanie a uloženie dokumentov a údajov, tý-
kajúcich sa predmetu dokumentácie a jeho minulých a terajších vzťahov. Muzeálna dokumen-
tácia zbierok zahŕňa: „komplex písomných, obrazových, akustických a elektronických podkladov 
o predmetoch nachádzajúcich sa v muzeálnej zbierke, a to: doklady o získaní, prírastková a sprie-
vodná dokumentácia, etikety, nálezové protokoly, cestovné správy, terénne poznámky, korešpon-
dencia a opisy zbierkových predmetov s uvedením mien spracovateľov, od ktorých pochádzajú, 
ako aj publikácie o  zbierkových predmetoch, klasi� kačné doklady, inventáre, katalógy, správy 
o konzervácii, preparovaní a reštaurovaní.“21 Muzeálna dokumentácia sa uskutočňuje v dvoch 
navzájom podstatne odlišných stupňoch. Z primárnej dokumentácie, ktorá pozostáva z mor-
fologických a materiálnych podmienok muzeálie, vyjadruje ju teda samotný predmet a preto 
je autentická, pôvodná a bezprostredná, druhým stupňom je sekundárna dokumentácia, ktorá 

18  Zbierkové predmety je možné získať do zbierok múzeí niekoľkými spôsobmi. Preferuje sa vlastný zber, dary, 
kúpa, ojedinele aj výmena. Vlastné zbery sú prevažne viazané na vedecko - výskumnú činnosť jednotlivých 
odborných pracovníkov v múzeu. Najčastejšie sa do múzeí dostávajú predmety darmi, pričom to už nie je 
porovnateľné s počiatkami činnosti múzeí, kedy rôzne významné osoby vtedajšieho kultúrneho života si pokladali 
za česť zveľaďovať múzeá.
19  Zákon č. 206/2009 Z. z. z 28. apríla 2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. [online]. 
[citované 2012-08-23], Dostupné na internete: http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/
slovakia/sk-zakon206-2009-skorof.pdf 
20  Tamtiež
21  WAIDACHER, Friedrich. 1999. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava, 1999, s. 116.
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zahŕňa všetky záznamy, vrátane nového kontextu predmetu. Preberá nálezové a opisné údaje 
primárnej dokumentácie a začleňuje ich do systematického poriadku zbierkového fondu. Do-
kumentáciu kultúry môžeme z vecného aspektu vnímať aj ako formu separácie, čiže zberateľ-
stva, ktorá sa prejavuje rozlične. Svojou povahou a prejavom tak dokumentácia kultúry sme-
ruje k potrebe uchovávať. Avšak je závislá od charakteru kultúrnej úrovne ľudskej civilizácie 
v danom čase a v daných spoločenských podmienkach.

Kultúra dnešného človeka - konzumná kultúra?
Koniec 20. storočia zaznamenal význačný posun z duchovných hodnôt na hodnoty materi-

álne. Predchádzajúci svet poslušnosti, pravidiel a etiky je v súčasnosti trhovou logikou vytláča-
ný a nahrádzaný zábavou a televíznou kultúrou. Kultúra dnešného človeka je značne ovplyvne-
ná hodnotami, ktoré mu ponúka tento svet. Mnohé z nich sú bezvýznamné, vedú k sebaklamu 
a k neslobode. Doba konzumu a unifi kácie likviduje intelektuálov. Zabúda sa na skutočnosť, 
že človek je jedinečnou, originálnou bytosťou s duševným a duchovným rozmerom. Bolo by 
však mylné domnievať sa, že konzum je možné spájať len zo súčasnosťou, aj keď jeho intenzita 
alebo lepšie povedané úroveň, je neporovnateľná s minulosťou.22 Ako prvý sa o zadefi novanie 
znakov a teoretické vymedzenie konzumnej spoločnosti, ktorá už prekračuje hranice „priro-
dzeného“ a nevyhnutného konzumu, pokúsil E. Fromm v 70.- tych rokoch v diele: „Mít, nebo 
být,“ ktorý na základe správania jej členov analyzoval základné znaky a príčiny transformácie 
spoločnosti na konzumnú v dobe priemyselnej éry.23

Autor S. Ďurek (2011) sa zaoberá hodnotovou krízou človeka v  kultúre, ktorú nazýva 
konzumná. Defi nuje pojem masového človeka ako základnej zložky tejto kultúry.24 Tvrdí, že 
dnešný človek spohodlnel a život, ktorý momentálne žije, nie je priaznivou pôdou pre to, aby 
sa v ňom naplno rozvinuli hodnoty etické, či estetické. Ďalej konštatuje, že vyhasínanie citov 
a strata hodnôt je prirodzeným sprievodným javom dneška. Domnieva sa, že súčasná kon-
zumná kultúra pripravuje človeka o prirodzenú schopnosť tvorby hodnôt.25 Totiž zaradiť sa 
do určitého životného štandardu sa vývojom spoločnosti stáva samozrejmosťou, ak nie nut-
nosťou. Postupne ako sa rozvíjala technika, priemysel a životný štýl s nimi spojený, vytvára sa 
tiež aj určitá schéma, vzorec fungovania ľudského života, ktorému sa jednotlivec musí prispô-
sobiť.26 Tento všeobecný tlak však spôsobuje, že sa samotná individualita a jej rozvoj zatláča 
do úzadia. 

22  ĽALÍKOVÁ, Natália. 2011. Konzumujem teda som. [online]. [citované 2012-09-22], Dostupné na internete: 
http://www.konstruktmag.cz/konzumujem-teda-som/
23  FROMM, Erich. 2001. Mít nebo být. Praha: Aurora 2001, s. 13.
24  ĎUREK, Stanislav. 2011. Kríza hodnôt ako symptóm konzumnej kultúry. [online]. [citované 2012-09-22], Dostupné 
na internete: http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Istvan1/pdf-doc/1sekcia/Durek.pdf
25  Konzumizmus (konzumerizmus) sa dá defi novať ako rozsiahla, samoúčelná, prevažne márnotratná i súkromná 
hmotná a duchovná spotreba, ktorá okrem iného vedie k presadzovaniu výrobkov na jedno použitie, cielenému 
skracovaniu ich životnosti, zavádzanie nevratných (pre spotrebiteľa pohodlných) obalov všetkého druhu. Tiež preto 
sa niekedy dnešná väčšina kultúry nazýva aj PET kultúrou. Prepych, luxus, pohodlie, vyhasínanie citov, progresívne 
stupňovanie ľudských (kultúrnych) potrieb, narastajúca masa konzumentov a bludný kruh stúpajúcej ponuky 
a dopytu – to všetko sú črty masovej spoločnosti obľubujúcej konzum.
26  ĎUREK, Stanislav. 2011. Kríza hodnôt ako symptóm konzumnej kultúry. [online]. [citované 2012-09-22], Dostupné 
na internete: http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Istvan1/pdf-doc/1sekcia/Durek.pdf

Jeden z  hlavných prvkov konzumerizmu je zospotrebnenie každodenného života. Spotre-
ba je v živote prvoradá, stáva sa životným štýlom, hodnotou a nutnosťou, či už ide o fi lm, hud-
bu, alebo voľný čas. Očakávanie stále viac nových burcujúcich zážitkov a materiálnych vecí sa 
pre mnohých stalo hlavným cieľom existencie.27 Márnotratnosť momentálnej nálady, vrstvenie 
gradujúcich zážitkov z úžasného pohľadu prinášajú povrchnosť citov a citovú ľahostajnosť. Ten-
dencia k pôžitku, rozkoši a zábave sa stali akýmsi symbolom, alebo meradlom každodenného 
ľudského šťastia. Hodnota života sa meria konzumáciou v zmysle mať – vlastniť – užívať - produ-
kovať. Ľudia závislí na konzume nepremýšľajú o hlbšom zmysle ľudskej existencie. V konzumnej 
spoločnosti prestáva záležať na pôvode, na dosiahnutom vzdelaní, kreativite práce či múdrosti.28 
Víkendové spotrebiteľské návštevy v nákupných a zábavných centrách im ponúkajú odpoveď 
na mnohé poznatky, vyplňujú nepríjemne voľný, lepšie povedané prázdny čas. Ich najvyššou 
hodnotou je totiž baviť sa. Tým sa z nich stávajú otroci okamihu a krátkodobého maximálneho 
šťastia spojeného s vlastníctvom, alebo lovením čohosi. Márnotratnosť ako spôsob života a jed-
na z hlavných výsad súdobej spoločnosti konzumentov. „Veľké obchodné domy s ich hojnosťou 
konzervovaného jedla, oblečenia, potravín a ready - made objektov, je ako prvotná krajina, ge-
ometrické centrum hojnosti.“29 J. Baudrillard si okrem primárnej funkcie obchodných domov 
ďalej všíma aj ich dizajn a popisuje ako sú skrášlené fontánami, umelými stromami, pavilónmi 
a lavičkami atď. Dokonalé prostredie v korelácii s dokonalou ponukou vytvára takmer dokonalé 
miesto konzumu. Za tým všetkým treba hľadať hlbokú duchovnú krízu spoločnosti. 

Miesta konzumu
Takmer každodennou zastávkou konzumenta, nutnou alebo voľnočasovou, býva nákupné 

centrum. K tomu G. Lipovetsky (2007) zaujíma jasné stanovisko, keď tvrdí, že „monumenta-
lita obchodov, ich luxusná výzdoba, jagavé kupoly, farebné a osvetlené vitríny – to všetko má 
za cieľ oslniť a omámiť, premeniť obchod v permanentný sviatok, okúzliť zákazníka a nastoliť 
klímu zmyselnej impulzívnej túžby, ktorá podnecuje k nákupu. Pôsobenie na imagináciu, pod-
necovanie túžby a prezentácia nakupovania ako slasti tvoria spolu s reklamou hlavné nástro-
je, ako spotrebu povýšiť do roly „umenia žiť“ a emblému kultúry dnešného človeka - kultúry 
moderného šťastia.“30 

N. Ľalíková sa domnieva, že je vhodné medzi miesta konzumu zaradiť aj múzeá a galérie so 
súčasným umením.31 Tvrdí, že: „Moderný konzument často nazerá na samého seba ako na pred-
ka antickej civilizácie s cieľom dosiahnutia povestnej kalokagatie. Harmónia ducha a tela, ktorá 
je tak žiaduca po návšteve posilňovne, že konzument by najradšej cestu miesta skrášľovania tela 
ihneď nasmeroval na miesto skrášľovania ducha. To možno pokladať za jeden z dôvodov, prečo 
návštevníkov múzeí a galérií často ani neinteresuje samotné umenie ako fakt, že každý správny 
konzument v túžbe po kalokagatií má expandovať aj na pole kultúry, ktorá je schopná a ochotná 
mu poskytnúť ním očakávané duchovné naplnenie.“
Záver

27  Porov. KELLER, Jan.1995. Dvanáct omylů sociologie. Praha: SLON, 1995, s. 18.
28  Porov. KLÍMA, Ivan. 2001. Jak prežít blahobyt, Brno, 2001, s. 86.
29  BAUDRILLARD, Jean. 1998. The consumer society. London: Sage 1998, s. 27.
30  LIPOVETSKY, Gilles. 2007. Paradoxní šťěstí. Esej o hyperkonzumní společnosti. Praha: Prostor 2007, s. 35.
31  ĽALÍKOVÁ, Natália. 2011. Konzumujem teda som. [online]. [citované 2012-09-22], Dostupné na internete: 
http://www.konstruktmag.cz/konzumujem-teda-som/
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Zaujať dnešného človeka žijúceho „v konzumnom svete“ je čoraz náročnejšie. Avšak aj mú-
zeá sa za posledné desaťročia zmenili. Svojim návštevníkom už neponúkajú len statické ex-
pozície a výstavy. Pútajú tematickými prednáškami, zážitkovými podujatiami, vzdelávacími 
programami, výstavami obohatenými o interaktívne prvkami, či rozličnými kultúrno-zábav-
nými sprievodnými akciami. Technické vymoženosti umožňujú maximálne využitie infor-
mačných technológií. Múzeá dnes spolupracujú so školami, centrami voľného času, nadáciami 
a podobne, pripravujú programy zamerané na všetky vekové kategórie návštevníkov. Samo-
zrejmosťou pracovných náplní múzejníkov sa stali projekty, na ktorých sa spolupodieľajú či 
participujú. Múzejníci dnes okrem odbornej činnosti poskytujú metodickú pomoc, pripravujú 
odborné posudky, štúdie, scenáre atď. Preto sa domnievame, že múzeá by sa koncepčne mali 
snažiť o fl exibilitu, aby sa prispôsobovali meniacim sa životným požiadavkám a vedeli prezen-
tovať minulosť tak, aby bola poučením pre súčasnosť. V tejto súvislosti je dôležité si uvedomiť, 
že napriek všetkým zmieneným faktom, sa spoločnosť môže obrodiť a využívať konzum s jeho 
hojnosťou a prebytkom vo svoj prospech. Návod nám poskytuje R. Scruton (2003), ktorý ho-
vorí, že „ak máme žiť ako sa patrí - vyhnúť sa obyčajnému spotrebovávaniu sveta a namiesto 
toho ho milovať a ceniť si ho - musíme v sebe kultivovať umenie hľadania cieľov tam, kde by 
sme inak našli len prostriedky.“32

A čo sa týka vývoja a budúcnosti múzeí ?
Niektoré vývojové dispozície sa ku koncu 20. storočia črtajú už tak zreteľne, že pravdepo-

dobne budú v platnosti aj pre najbližšie desaťročia.33 N. Postman na prednáške 15. generálnej 
konferencii Medzinárodnej rady ICOM upozornil múzeá na ich sociálnu úlohu v budúcnosti, 
ktorá spája tri časové aspekty do súvislostí - minulosť, prítomnosť a budúcnosť – s nadčaso-
vým, pretože kladie aktuálny nárok človeka na dôstojnosť.34 „Životne najdôležitejšou funkciou 
múzeí je harmónia, rovnováha, regulovanie toho, čo by sme mohli nazvať symbolickou ekoló-
giou kultúr...“ Tvrdil, že: „to, čo všetci potrebujeme, sú múzeá, ktoré nám ukazujú, čím sme boli 
a čo sme robili nesprávne, čomu sa v budúcnosti treba vyhnúť, čím sme teraz a aké nové cesty sú 
pred nami.“35 F. Waidacher (1999) empiricky predpokladá, že „najbližšia budúcnosť sa nebude 
veľmi líšiť od nedávnej minulosti. Každá budúcnosť však obsahuje len pravdepodobnosti, ktoré sa 
výskum budúcnosti usiluje pomocou prognóz poznať, posilniť alebo zoslabiť.“ 
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Obr. č. 1: Giorgio VASARI (1511 - 1574) 
taliansky maliar, spisovateľ, historik 
a architekt.

Obr. č. 3: Kunstkamera v Petrohrade 
založená v roku 1714.

Obr. č. 2: Ashmolean Museum 
v Oxforde založené v roku 1683.
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Strategické vízie Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky v oblasti kultúry 
a ochrany hnuteľných súčastí kultúrneho 
dedičstva.
Pavol Šimunič, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

Abstrakt: Príspevok sa venuje predovšetkým oblasti štátnej kultúrnej politiky a predstaveniu 
strategických vízií a plánov vlády SR a Ministerstva kultúry SR ako ústredného orgánu štátnej 
správy v oblasti ochrany súčastí kultúrneho dedičstva na najbližšie obdobie. Vízie vlády SR a pl-
nenie z nich vyplývajúcich úloh budú základnými výzvami, na ktorých bude Ministerstvo kultú-
ry SR z pohľadu svojich kompetencií a aj v spolupráci s múzejnými inštitúciami a ich odbornými 
zamestnancami v najbližšom období pracovať.

Múzeá svojim predmetom činnosti a poslaním plnia významnú spoločenskú úlohu v ob-
lasti uchovávania hnuteľného kultúrneho dedičstva našej vlasti, ktoré nadobúdajú, ochraňujú, 
zhodnocujú, skúmajú a v neposlednom rade prezentujú širokej laickej i odbornej verejnosti. 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) si plne uvedomu-
je toto významné a nezastupiteľné poslanie múzeí ako aj svoju zodpovednosť za rozvoj múzeí 
v Slovenskej republike danú zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a  o  zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V zmysle zákonom vytýče-
ných kompetencií chce ministerstvo kultúry napĺňať svoje poslanie stanovením jasných priorít 
pre oblasť múzejníctva, ktoré zabezpečia funkčnosť celého systému, prostredníctvom vhod-
ných legislatívnych a organizačných podmienok, ale aj primeranej priamej fi nančnej podpory 
z verejných zdrojov. Pri nastavovaní podmienok bude klásť dôraz na kontinuitu so všetkým 
pozitívnym, čo sa v múzejnej oblasti podarilo dosiahnuť už v predchádzajúcom období.

Táto konferencia sa venuje múzejnej dokumentácii ako dôležitej súčasti výkonu základ-
ných odborných činností v múzeách. Ministerstvo kultúry víta otvorenie tejto odbornej prob-
lematiky na tomto fóre a očakáva, že tu zaznejú hodnotné príspevky, ktoré v konečnom dô-
sledku môžu pomôcť vylepšiť a odstrániť nedostatky a problémy, s ktorými sa zamestnanci 
múzeí stretávajú pri svojej odbornej práci. Ministerstvo kultúry v tomto zmysle bude nápo-
mocné a  práve aj na  základe podnetov od  odbornej verejnosti môže zabezpečiť také zme-
ny, ktoré budú v konečnom dôsledku prospešné pre naše múzejníctvo, napr. pri pripravova-
nej novelizácii múzejného zákona vrátane vykonávacej vyhlášky č. 523/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo galérii (ďalej len 
„vyhláška“). Očakávame preto aktívnu spoluprácu odborných zamestnancov múzeí, ktorých 
sa aj táto odborná problematika múzejnej dokumentácie bezprostredne dotýka. 

Týmto príspevkom sa chcem venovať predovšetkým oblasti štátnej kultúrnej politi-
ky a predstaveniu strategických vízií a plánov vlády SR a ministerstva kultúry ako ústredné-
ho orgánu štátnej správy v oblasti ochrany súčastí kultúrneho dedičstva na nasledujúce ob-
dobie. V  línii týchto vízii a  na  plnení z  nich vyplývajúcich úloh bude ministerstvo kultúry 
z pohľadu svojich kompetencií a aj v spolupráci s múzejnými inštitúciami a  ich odbornými 
zamestnancami v najbližšom období pracovať. 

Vláda vo schválenom Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2012–
2016 (ďalej len „Programové vyhlásenie vlády“) venuje významnú pozornosť oblasti kultúry, 
pri ktorej sa chce sústrediť práve na vytváranie podmienok pre jej ďalší rozvoj, prostredníc-
tvom systémových zmien.

V zmysle tohto materiálu sa vláda zaviazala zriadiť ako svoj poradný orgán Radu vlády 
Slovenskej republiky pre kultúru (ďalej len „rada“). V tomto smere už schválila Štatút rady, 
ktorým upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie a orgány rady. Jej prvoradým cieľom je po-
silniť význam kultúry, vytvoriť priestor na systematický dialóg a zabezpečiť koordinovaný 
postup medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej sprá-
vy, zástupcami samosprávy, zástupcami profesijných združení a významnými osobnosťami 
kultúrnej obce. Hlavnou úlohou rady bude riešenie otázok súvisiacich s rozvojom, tvorbou 
a podporou kultúry, uchovávaním kultúrneho dedičstva ako aj participácia na  formovaní 
strategických  nastavení a koncepcií v kultúre. Všetky strategické, koncepčné alebo legisla-
tívne návrhy predkladané na rokovania vlády SR, ktoré budú zasahovať alebo ovplyvňovať 
do oblasti kultúry alebo s ňou budú súvisieť, budú predložené na stanovisko tomuto porad-
nému orgánu vlády SR. Zvyšuje sa tým postavenie a dôležitosť kultúry ako prierezovej ob-
lasti spoločnosti.

Dôležitou výzvou je tiež vypracovanie Stratégie rozvoja kultúry pre roky 2013-2020. Jej ob-
sah sa bude tvoriť v širokom dialógu a v súčinnosti celej kultúrnej obce ako program celospo-
ločensky akceptovateľný a stane sa základom štátnej kultúrnej politiky a postupných systémo-
vých zmien v jednotlivých oblastiach kultúry. 

V oblasti fi nancovania kultúry sa uvažuje o zásadnej zmene vo vzťahu k súčasnému Do-
tačnému systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, a to v možnosti jeho transformá-
cie na verejnú inštitúciu, ktorej príjmy, určené na podporu slovenskej kultúry, by mohli byť 
zákonom zabezpečené aj výnosmi z hazardných hier a lotérií. Zvýšila by sa tým disponibil-
ná suma potrebná na podporu projektov. Pozornosť venuje aj miestu národných kultúrnych 
inštitúcií v slovenskej kultúre, ktoré považuje za nezastupiteľné, a preto bude podporovať ich 
ďalší rozvoj.

Veľmi citlivou a aktuálnou témou je zlepšenie právneho a sociálneho postavenia kultúr-
nych pracovníkov v  spoločnosti a  prehodnotenie politiky odmeňovania v  rezorte kultúry. 
Vláda sa zaviazala k  zodpovednému prístupu v  tejto problematike a  bude sa snažiť zmeniť 
súčasný nevyhovujúci stav. Veríme, že zamestnanci kultúry budú ďalší z radu zamestnancov, 
ktorí vykonávajú svoju činnosť vo verejnom záujme, ktorým sa zlepší a zvýši ich status a spo-
ločenské postavenie. 

Dôležitým záväzkom pre oblasť múzejníctva je aj jasný zámer vlády naďalej vytvárať pod-
mienky na záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva, jeho zachovanie a systematické sprí-
stupňovanie na  kultúrne, vzdelávacie a  prezentačné účely, predovšetkým prostredníctvom 
projektov digitalizácie.
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Určite nie nezaujímavým pre Vás je aj prísľub vlády SR v oblasti autorskoprávnej úpravy. 
V oblasti autorského práva sa plánuje rekodifi kácia v súčasnosti platného zákona s cieľom pri-
spôsobiť právnu úpravu súčasným európskym trendom tvorby, šírenia, používania a ochrany 
autorských diel. Našou snahou bude otvoriť a riešiť aj problémy z aplikačnej praxe sústavy mú-
zeí a galérií, využitia a prezentácie zbierok. Musíme však upozorniť na skutočnosť, že oblasť 
autorského práva je prísne viazaná smernicami Európskeho spoločenstva, a preto nie všetky 
snaženia budú môcť uspieť.

V súčasnosti sú všetky tieto vízie pre oblasť kultúry načrtnuté v programovom vyhláse-
ní vlády rozvinuté do konkrétnej podoby, a to v dokumente Rozpracované Programové vy-
hlásenie vlády na roky 2012-2016 na podmienky rezortu kultúry (ďalej len „Rozpracované 
Programové vyhlásenie vlády“).Medzi dve najdôležitejšie úlohy pre rozvoj múzeí a múzejníc-
tva na Slovensku, ktoré čakajú ministerstvo kultúry v nasledujúcom období, je pripravenie no-
vého strategického (koncepčného) nastavenia rozvoja sústavy múzeí a galérií SR na roky 
2013-2018. Ministerstvo kultúry sa prostredníctvom tohto strategického materiálu chce sú-
strediť prioritne na oblasť výkonu základných odborných činností v múzeách a galériách. Fun-
damentálnou konštrukciou celého strategického nastavenia bude zbierkový predmet a  síce 
jeho vedecké skúmanie, odborné zhodnotenie, ochrana a prezentačné využitie. Ministerstvo 
kultúry už predložilo na vyjadrenie múzeám a galériám a ich profesijným združeniam hlavné 
okruhy strategických úloh s vymedzením ich základného obsahového zamerania. Strategické 
úlohy sú nasmerované v štyroch okruhoch na:

-  vedecko-výskumnú činnosť múzeí a galérií a bádanie,
-  odbornú ochranu zbierkových predmetov a ochranu a bezpečnosť priestorov, v ktorých sú 

zbierkové predmety uložené a uchovávané,
- akvizičnú činnosť múzeí a galérií,
-  prezentačnú činnosť a sprostredkovanie výstupov z odbornej a vedecko-výskumnej čin-

nosti.
Pri určení týchto okruhov ako aj ich obsahovej náplne vychádzalo ministerstvo kultúry aj 

z poznatkov získaných z už ukončenej Stratégie rozvoja múzeí a galérii v Slovenskej republike 
do roku 2011. Sústredilo sa predovšetkým na oblasti, v ktorých sa plnenie strategických cieľov 
a nástrojov ukázalo ako nedostatočné. Od novej stratégie očakávame, že posilní práve odbornú 
činnosť múzeí. Veď stále platí, že bez zbierok by neboli múzeá. Nový strategický materiál bude 
predložený na rokovanie vlády v marci 2013. Po jeho schválení ministerstvo kultúry na plne-
nie jednotlivých strategických cieľov priamo nastaví aj priority dotačného systému. Výstupom 
by malo byť strategické (koncepčné) nastavenie celej sústavy múzeí a galérií s nasmerovaním 
všetkých fi nančných, personálnych a odborných kapacít na plnenie strategických úloh v stred-
nodobom horizonte a netrieštenie týchto kapacít.

Druhou najdôležitejšou úlohou v Rozpracovanom Programovom vyhlásení vlády pre mi-
nisterstvo kultúry bude novelizácia zákona a s ním súvisiacej vykonávacej vyhlášky. Počas 
platnosti zákona ako aj vyhlášky sa ukázalo, že niektoré z ich ustanovení bude potrebné preci-
zovať. Pri príprave novelizácie ministerstvo kultúry preto určite zohľadní podnety múzeí a ga-
lérií, ktoré priniesla aplikačná prax zákona. 

Z ďalších úloh z Rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády sa ministerstvo kultúry 
chce prípravou analýzy podrobne venovať už spomenutej otázke odmeňovania zamestnancov 
v odbore kultúra a navrhnúť spôsob úpravy a zlepšenia súčasného stavu. Ministerstvo kultúry 

si plne uvedomuje stav platových podmienok zamestnancov pracujúcich v múzeách a v kultú-
re vôbec a považuje ho za nedostatočný až alarmujúci.

V oblasti digitalizácie časti kultúrneho dedičstva (objektov pamäťových a fondových inšti-
túcií), archivovania týchto zdigitalizovaných objektov, sprístupňovania a ich ochrany bude mi-
nisterstvo kultúry zabezpečovať prostredníctvom koordinácie celého procesu implementáciu 
9 národných projektov. Cieľom je predovšetkým samotný rozvoj pamäťových a fondových in-
štitúcií a tiež obnova ich národnej infraštruktúry. Oblasť digitalizácie časti kultúrneho dedič-
stva sa bude realizovať aj prostredníctvom projektov, ktoré budú schválené v rámci dopytovo 
- orientovanej výzvy pod názvom “Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimore-
zortných pamäťových a fondových inštitúcií”. 

Z úloh týkajúcich sa rezortu a inštitúcií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti čaká ministerstvo 
kultúry ešte v tomto roku príprava Analýzy dosahov výpadku príjmov pri zavedení bezplat-
ného resp. minimálneho vstupného do expozičných a výstavných priestorov múzeí a galérií 
v pôsobnosti rezortu kultúry (okrem expozičných a výstavných priestorov hradných múzeí) 
s cieľom zistiť pozitíva a rovnako aj negatíva takéhoto prípadného kroku. Ministerstvo kul-
túry okrem toho čaká aj príprava koncepcie implementácie nástrojov kultúrnej politiky štá-
tu a reštrukturalizácie portfólia inštitúcií v pôsobnosti ministerstva a novej koncepcie orga-
nizačného a personálneho rozvoja ministerstva a  inštitúcií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 
v zmysle štátnej kultúrnej politiky s cieľom zefektívnenia fungovania úradu ako aj jeho inšti-
túcií.

Záverom chcem zdôrazniť, že aj pri plnení úloh, ktoré ministerstvo kultúry čakajú v naj-
bližšej dobe, radi uvítame akúkoľvek formu spolupráce a úzkej súčinnosti celej odbornej verej-
nosti a profesijných združení, ktorá zmysluplne napomôže k pozitívnemu rozvoju múzejníctva 
na Slovensku a zvýrazní tak jeho nezastupiteľné poslanie. Ministerstvo kultúry predpokladá, že 
sa aj vďaka tomuto spoločnému úsiliu podarí tieto zámery naplniť.

Literatúra
Úrad vlády Slovenskej republiky: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012-2016. http://www.vlada.gov.sk/
programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2012-2016/(2012-09-17).
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky: Rozpracované Programové vyhlásenie vlády na roky 2012-2016 na podmienky 
rezortu kultúry.http://www.culture.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-180.html (2012-09-17).
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Soudobá dokumentace 
v České republice po roce 1989.
Marek Junek - Národní muzeum, Praha

Abstrakt: Soudobá dokumentace v  České republice byla propracována před rokem 1989, 
ovšem měla silný ideologický podtext a  vztahovala se k  dokumentaci výstavby socialismu. 
Po pádu komunistického systému se této problematice žádná instituce systematicky nevěnova-
la, přestože se vyskytly dílčí pokusy, což dokazuje činnost Vojenského historického ústavu Pra-
ha nebo Národního muzea. V současné době otázce soudobé dokumentace věnuje pozornost jak 
Asociace muzeí a galerií ČR, tak Ministerstvo kultury ČR, které připravují koncepční materiál, 
jenž má nastartovat soudobou dokumentaci v České republice. 

Problematika soudobé dokumentace v Československu začala být řešena v 50. letech mi-
nulého století v souvislosti s legalizací komunistického systému. Komunistický převrat v roce 
1948 byl interpretován jako logický a přirozený výsledek vývoje předcházejícího období. Te-
oreticky se čeští muzejníci začali soudobou dokumentací zabývat v 60. letech, jak vyplývá 
z konference, kterou v Brně v roce 1966 uspořádal Kabinet muzejní a vlastivědné práce při 
Národním muzeu.1

Po roce 1970 se na stránkách časopisů Muzejní a vlastivědná práce a Muzeologické listy 
rozvinula široká debata, jíž se zúčastnili přední čeští muzeologové, jako např. Jiří Špét, Zby-
něk Z. Stránský nebo Richard Suk. Soudobá dokumentace tehdy splývala s dokumentací vý-
stavby socialismu. Časově byla vymezena obdobím od roku 1948 (respektive 1945). Debaty 
o podobě a způsobech řešení soudobé dokumentace v Československu v období 70. let mi-
nulého století, které refl ektovaly proměnu životního stylu a rychlé tempo změn společnos-
ti, jenž bylo nutno nějakým způsobem dokumentovat, nakonec našly své východisko v Zá-
sadách zabezpečení kompletní dokumentace období výstavby socialismu, které v roce 1980 
v podobě usnesení (č. 284 z 20. 8. 1980) schválila vláda České socialistické republiky (ČSR) 
a o rok později předsednictvo vlády ČSR (č. 88 z 20. 5. 1981). Tento dokument v podstatě ře-
šil dokumentaci současnosti na celorepublikové bázi. Byl posunem v tom, že se snažil koo-
perovat činnost všech organizací (knihoven, muzeí, archivů, podniků, výzkumných organiza-
cí atd.) majícími vztah k současnosti a jeho důslednou realizací měla být zajištěna kompletní 
dokumentace současnosti. Na rozdíl od podobných snah v předchozích letech se důraz kladl 
i na každodenní život obyvatel ČSSR. Metodický návod byl ale vydán až v roce 19862, a pro-
to se Zásady v praxi nestačily příliš rozvinout.

Po roce 1989se zásadně změnily podmínky pro soudobou dokumentaci. Podniky už ne-
měly povinnost dokumentovat svoji výrobu a muzea se rovněž musela složitě vyrovnávat 
s komplikovanou situací v oblasti kultury v nových společenskopolitických podmínkách. 

1 Problémy soudobé dokumentace. Kabinet muzejní a vlastivědné práce Při Národním muzeu v Praze : Praha 1968.
2   Vyšel v interním muzejním materiálu s názvem Informace 1986-1, který vydával Ústřední muzeologický kabinet při 

Národním muzeu.

Přestože vznikla nová legislativa (např. zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní po-
vahy a o změně některých dalších zákonů),byla zavedena centrální evidence sbírek, proble-
matice soudobé dokumentace se ani jedna norma nevěnovala. Můžeme tedy říct, že vlastně až 
do současné doby otázky soudobé dokumentace nebyly komplexně řešeny. Přesto existují díl-
čí pokusy, jak se s dokumentací současnosti vyrovnat. V roce 2006 se v Brně uskutečnil semi-
nář s názvem Teorie a praxe – dokumentace současnosti, který se zabýval některými aspekty 
jak z teoretického, tak praktického hlediska. Přítomní se ovšem shodli na tom, že dokumenta-
ce současnosti v českých muzeích je nesystematická, nesourodá a ve velmi rozdílné kvalitě.3

Pokusy, byť nesystematické, dokumentovat současnost se objevují v Národním muzeu. Od-
dělení novodobých českých dějin (dále ONČD) se zaměřuje na několik okruhů v oblasti sou-
dobé dokumentace. Jedná se především o politickou dokumentaci. Už od roku 1990 ONČD 
dokumentuje volby do Poslanecké sněmovny, Senátu či Evropského parlamentu. Základ do-
kumentace spočívá v tom, že pracovníci oddělení osloví propagační útvary politických stran 
a hnutí kandidující ve volbách, zda by nemohly poskytnout propagační předměty a materiály, 
které k volbám připravily. Reakce bývá z větší části vstřícná. Dále pak zaměstnanci sbírají ma-
teriály na předvolebních mítincích a shromážděních, velmi často probíhá i monitoring před-
volebních spotů, diskusí v médiích apod. Rovněž dochází k dokumentaci některých mimořád-
ných událostí, jako např. Týden neklidu v roce 2004, odborářských demonstrací v roce 2010 
nebo aktivit spjatých se smrtí Václava Havla v prosinci 2011. Od roku 2004 proběhly první po-
kusy zdokumentovat veřejné prostory a provozovny, jejichž služeb obyvatelé ČR každodenně 
využívají. Ve spolupráci s Konfederací politických vězňů tak byly zdokumentovány památníky 
třetího odboje. V roce 2004 byla zdokumentována trafi ka na pražském Žižkově. ONČD pro-
vedlo fotodokumentaci, od majitelů získalo fotografi e, které ukazují, jak prodejna vypadala 
v předcházejících deseti letech a současně byly nakoupeny vzorky prodávaných periodik z jed-
noho týdne. Vedle toho byly do sbírek ONČD předány reklamní a propagační předměty a tis-
koviny, které se v inkriminovaném období v trafi ce nacházely. Další plánované prostory, např. 
klasická žižkovská hospoda, v dalším období zdokumentovány nebyly.4Součástí ONČD je i bý-
valé oddělení tělesné výchovy a sportu, které se snaží dokumentovat soudobé dění ve sportu, 
především vrcholné sportovní akce. K posledním významným akvizičním počinům patří do-
kumentace XX. letních olympijských her v Londýně.

Dalším výrazným projektem, který se rozbíhá v rámci soudobé dokumentace, který zašti-
ťuje ONČD ve spolupráci s nadací Charty 77 je tzv. Národní kronika. Je zaměřena na seniory, 
kteří prostřednictvím webových stránek zachycují aktuální dění okolo sebe: „Národní kroni-
ka… má ambici stát se největším archivem malých i větších událostí, které mají možná jen 
osobní nebo místní význam, ale přece jenom ukazují dobu a souvislosti svého vzniku Vznik-
ne tak významný doplněk „velkých“ dějin, který v budoucnu ne jenom historikům umožní 
do hloubky zachytit současnou dobu a bude sloužit jako mezigenerační zprostředkovatel in-
formací o době nedávno minulé.5 V současné době běží zkušební provoz, naostro se projekt 
rozběhne na podzim 2012. Ukazuje se, senioři nemají zájem „pouze“ zveřejňovat své vzpo-

3   DOLÁK, Jan. Dokumentace současnosti doma i ve světě. In: Teorie a praxe – dokumentace současnosti. Technické 
muzeum v Brně : Brno, 2006, str. 15.

4   JUNEK, Marek. Soudobá dokumentace v HM8. In: Teorie a praxe – dokumentace současnosti. Technické muzeum 
v Brně : Brno, 2006, str.30-32.

5 http://www.sensen.cz/narodni-kronika/co-je-narodni-kronika/[16. 9. 2012]
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mínky a komentáře k současnosti, ale do sbírek Národního muzea předávají fotografi e, audio 
a videonahrávky, rodinné kroniky apod., které zveřejněné vzpomínky ilustrují. S nejzajíma-
vějšími vzpomínkami následně zaměstnanci Národního muzea budou dále pracovat, na zák-
ladě klasické metody orální historie se budou snažit vzpomínky rozšířit a doplnit je trojroz-
měrnými předměty, které se k popisované skutečnosti vztahují.

Zásadním problémem v rámci soudobé dokumentace nejenom pro ONČD je otázka fo-
todokumentace politického, společenského, kulturního, sportovního či ekonomického dění. 
Před rokem 1989 Národní muzeum získávalo tiskové zpravodajství ČTK. V dalším období se 
ČTK stala subjektem, který generuje zisk a z tohoto důvodu za práva ke každé fotografi i po-
žaduje částku od 1500 do 3000 korun. Proto v současné době probíhají jednání s aktuálně.cz 
ohledně předávání dokumentačních fotografi í i s autorskými právy, které pro tento zpravodaj-
ský portál vytváří jejich kmenoví fotografové. 

Dalším pracovištěm Národního muzea, které má vztah k soudobé dokumentaci, patří Cen-
trum pro dokumentaci populární hudby a nových médií v Českém muzeu hudby. Podobné za-
měření má i např. soukromé Popmuseum. Obě instituce dokumentují nejenom hudbu před ro-
kem 1989, ale věnují se hudební produkci po roce 1989 v širokých souvislostech. 

Další významnou institucí, která se zabývá soudobou dokumentací, je Vojenský historický 
ústav Praha. Vznikl koncepční materiál, na jehož základě je prováděna dokumentace účasti 
českých vojáků v zahraničí. Nejvýrazněji tato dokumentace probíhala v Kosovu a v součas-
nosti Afganistánu.6

Mezi další instituce, které provádí soudobou dokumentaci v České republice, patří Národ-
ní knihovna a Národní archiv ČR. Národní knihovna se především zaměřuje na dokumenta-
ci webových stránek a snaží se archivovat všechny podstatné weby s doménou cz. Národ-
ní archiv buduje sbírku dokumentace, kterou můžeme považovat za soudobou dokumentaci, 
přestože obsahuje archiválie už od konce 19. století. Důležitá byla pro Národní archiv i spolu-
práce se Společností pro soudobou dokumentaci o.p.s., která se zaměřovala v uplynulých dva-
ceti letech na dokumentaci tištěné produkce neziskového sektoru. Tato Společnost již zanikla 
a její sbírky spravuje právě Národní archiv ČR.

Z výše nastíněného tedy vyplývá, že soudobá dokumentace se v České republice v průbě-
hu předcházejících 20 let v podstatě neřešila. Že se jedná o palčivý problém, který vnímají 
nejenom zaměstnanci muzeí, ale i knihoven a archívů, potvrzují diskuse v rámci jednotlivých 
odborných komisí Asociace muzeí a galerií ČR (dále AMG), a v Národním muzeu, ale i ak-
tivity samotné AMG a snahy Ministerstva kultury ČR, které považují soudobou dokumenta-
ci za akutní problém českého muzejnictví. V Národním muzeu vzniká koncepce soudobé do-
kumentace, která by měla být součástí střednědobé sbírkotvorné koncepce. Ukazuje se, že se 
jedná o natolik komplikovanou problematiku, že bude nutné vytvořit síť českých muzeí, která 
se soudobé dokumentaci bude věnovat systematicky. Podobná síť by mohla fungovat pod hla-
vičkou AMG, ať už v rámci současné Historické komise a Komise moravských regionálních 
historiků, nebo v rámci nově vzniklé komise. České muzejnictví ovšem v rámci řešení prob-
lematiky soudobé dokumentace čeká velký kus práce.

6  http://www.vhu.cz/cs/novinky/718 [16. 9. 2012]

A múzeumi jelenkorkutatás 
intézményesülése Magyarországon.
Zoltán FEJŐS - Néprajzi Múzeum, Budapest

Az előadás a múzeumi jelenkorkutatás magyarországi intézményesülés főbb állomásait és 
területeit mutatja be, ami az elmúlt egy évtizedben ment végbe. A Néprajzi Múzeum kezdemé-
nyezésére létrejött egy jelenkorkutató múzeumi hálózat. Jelenkornak az aktuálisan meg� gyelhe-
tő jelen számít, a visszatekintés határpontja 1989. A ma dokumentálását célzó MaDok-hálózat 
nyitott, bármilyen múzeumi szakágat képviselő, vagy bármilyen múzeumtípusba sorolható in-
tézmény csatlakozhat hozzá. Megszerveződött az intézményközi koordináció, létrejött a Néprajzi 
Múzeumban egy központi, elektronikusan elérhető adatbázis, indult egy kiadványsorozat, gyűjte-
ménygyarapítási programok szerveződtek, kiállítások készültek. Újabb kísérletként a társadalmi 
részvételre, participációra alapozott programok is teret nyertek, amelyek támaszkodnak a társa-
dalmi média és web eszközeire. A nehézségek ellenére a múzeumok jelenkor felé nyitása a múze-
umok társadalmi szere¬pé¬nek termékeny újragondolásához vezet.

A  kortárs társadalmi és kulturális jelenségekre vonatkozó magyarországi muzeológiai 
törekvések intézményesülése és a múzeumi rendszer szemléletváltása egymással összefüggő 
kérdések. A kortárs szemlélet eddigi sikeréhez az intézményi reformok is hozzájárultak, a kívá-
natosnál szerényebb térnyerése a magyarországi múzeumi kö zeg ben viszont épp az intézmé-
nyi változások és a szemléletváltás korlátozottságával függenek össze. A jelenkor múzeumi pa-
radigmája elválaszthatatlan az intézmény rend szer, tágabban a kulturális politika s ezen belül 
az ágazati irányítás feltételrend szerétől, valamint az intézmények instabil - jelenleg éppen ne-
gatív irányba fordult - fi nanciális helyzetétől. Mindezek áttekintése és elemzése meghaladná 
a rendelke zésre álló kereteket, de az intézményesülési folyamat főbb elemei kellően rávilágíta-
nak arra, hogy a múzeumok jelenkor felé nyitása a múzeumok társadalmi szere pé nek termé-
keny újragondolásához vezet.

Térfoglalás: jelent a múzeumba!
A korábbi szórványos kísérletek, az itt-ott elhangzott, rendszerint külföldi példákra hivat-

kozó ösztönző felhívások ellenére a jelenkor múzeumi dokumentációja és kutatása Magyaror-
szágon érdemben egy évtizede indult meg. Áttörést, ha szerény mértékben is, de 2002 őszén 
rendezett néprajz szakos muzeológusok országos konferenciája nyomán sikerült elérni. Az ös-
szejövetel egyszerre volt a  számvetés fóruma és a programalkotás első lépése. Az előadások 
számba vették a hazai néprajzi muzeológia azon főbb - többnyire ösztönös - gyűjteményfej-
lesztési kísérleteit, kutatási törekvéseit, amelyek a közelmúlt - többnyire az államszocializ mus 
korszaka - és a kortárs jelen dokumentálást, illetve tanulmányo zását szolgálták. A résztvevők 
megvitatták a konferenciára készített „kollektív jelenkutatási” javaslatomat. Ebben vázoltam 
fel a kortárs társadalmi és kulturális jelenségek intézményközi dokumentálásának, vizsgálatá-
nak lehetőségeit, főbb irányait, szervezeti kereteit, s e keretek kiépítésének szükséges lépéseit. 
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A tervezet, majd a konferencia anyaga is pár hónapon belül megjelent, így a felvetés már a kez-
deteknél kiléphetett egy múzeumi szakág belső feladatköréből. Már ekkor fontos volt hangsú-
lyozni, hogy a múzeumi jelenkorkutatás nem korlátozódhat a néprajzi muzeológiára. A java-
slat eleve nyitottságot hirdetett minden múzeumi szakág és minden múzeumtípus felé, sőt az 
egyetemi tanszékek és akár egyéni résztvevők irányában is. Ezzel indult a MaDok, ez a meg-
nevezésében a ma dokumentálására, valamint az egyik fő külföldi mintára, a svéd Samdokra 
egyaránt utaló magyar múzeumi jelenkorkutatási program. Pontosabban: létrejött egy hálózati 
jellegű múzeumi közeg, anélkül, hogy egy új bürokratikus intézményt kellett volna életre hívni.

Két év alatt épült ki a tervezetben vázoltak szerint a rendszer és létrejöttek a MaDok kere-
tében folytatott szakmai munka első eredményei. Fokozatosan egyre több intézmény tett szert 
saját tapasztalatra a MaDok működéséről. Az érdeklődés tetőpontját 2006 és 2009 között érte 
el, azóta az üzemszerű működés mellett s elle nére inkább passzivitás, csökkenő érdeklődés ta-
pasztalható, ami erősen össze függ a megyei múzeumi hálózat folyamatos (és rögtönzésszerű) 
átszervezései vel, az anyagi források csökkenésével. Összességében négy olyan tényezőt lehet 
kiemelni, ame lyek az intézményesülés - a térfoglalás - fázisait jelentik, s egyben láthatóvá teszik 
a kortárs világ felé nyitó múzeumok törekvéseit. 

Elsőként kell említeni az intézményközi koordináció létrejöttét. A  Néprajzi Mú zeumban 
létrejött a jelenkutatási hálózat központja, egy virtuális és egyben valós hely, ami a különálló, 
esetenként meglehetősen elszigetelt vállalkozások - intéz mények, egyének munkája - számra 
az összekapcsolódás lehetőségét biztosítja (lásd www.neprajz.hu/madok). Ennek magvát egy 
az interneten keresztül elérhető adatbázis képezi. A dokumentációs-kutatói hálózathoz csatla-
kozó intézmények munkájuk, projektjeik adatait ehhez az adatbázishoz juttatják el, így nyílik 
lehetőség arra, hogy folyamatosan áttekintő képet kapjunk a jelenkori múzeumi tárgyállomá-
ny alakulásáról, s más információs anyagokról, dokumentumokról, illetve a konkrét kutatáso-
król. A koordinációnak, az adatbázis biztosította egységnek köszönhetően jön létre az a virtu-
ális jellegű, kooperatív múzeum, amely a résztvevők gondozá sá ban lévő kortárs anyag közös 
muzeológiai, tudományos és közművelődési feldol gozásához a  rendelkezésünkre áll. Fontos 
kiemelni, hogy az adatbázis a projektek, dokumentációs és kutatói programok, a forrásanya-
gok lelőhelyének regisztrációja, és nem az egyedi műtárgyak, archívumi adatok központi ny-
ilvántartása. Az egyedi nyilvántartási adatok elkészítése és kutathatóvá tétele szokásos módon 
az egyes intézmények saját hatásköre és feladata. A MaDok-központ egyúttal a jelenku ta tással 
kapcsolatos információk bázisa is. Módszertani, tudományos munkaülések megszervezését 
vállalja, s a MaDok web felületén ilyen jellegű híreket, felhívásokat, bibliográfi ákat, cikkeket, 
kapcsolati lehetőségeket stb. tesz közzé. Két éve hírlevelet küld az érdeklődőknek, ebben az 
évben várhatóan saját blogot indít. A honlap, az adatbázis, az információcsere a nyilvánosság 
eddigi legfontosabb fórumai, amit a személyes konzultációk, szakmai találkozók, ún. MaDok-
-napok egészítenek ki (általában évente kétszer). A kulturális minisztérium a MaDok szerve-
zeti központja ként a Néprajzi Múzeum szerepét 2008-ban megerősítette, országos feladatként 
ráruházta az ezzel kapcsolatos szervezeti teendőket és az irányítást.

Másodszor az intézményesülés és a  jelenorientált múzeumi munka professzionalizációja 
érdekében 2003-ban elindult egy publikációs fórum, a MaDok-füzetek sorozata. Az (elvileg) 
évente egy alkalommal megjelenő sorozat egyszerre szolgálja a módszertani, a szakmai tájé-
kozódást és biztosítja a friss kutatások, az új eredmények közreadását. Az első szám az indító 
konferencia anyagát közli, bele ért ve a kutatói hálózat kialakításának tervezetét és dokumen-

tumait.1 A  második mód szertanilag, illetve tartalmi szempontból hasznosítható, mintaként 
forgatható külföldi cikkekből nyújt válogatást.2 A harmadik kötet Jelentésteli tárgyak címmel 
a tárgy je lentés elemzésének különféle megoldásain keresztül az egyedi tárgyak komplex tár-
sadalmi összefüggéseit állítja előtérbe, ami a jelenkorkutatás egyik legfontosabb muzeológiai 
kérdéskörét jelenti.3 A negyedik „füzet” a Néprajzi Múzeum műanyag c. kiállításához készült 
kísérőkötetként bevezetést nyújt a kortárs tárgykultúra egy meghatározott szeletébe, a min-
dennapi műanyagtárgyak világába.4 Ez a Plasztik művek címmel megjelent kiadvány az anyagi 
kultúra múzeumi feldolgozásának eddig szokatlan, ám termékeny műfaját példázza: a tárgy-
ak egyéni használatát, szubjektív megítélését személyes történetek, kommentárok segítségével 
teszi hozzáférhetővé. Az ötödik szám egy - alább említésre kerülő - jelenkorkutatási kiállítás-
-sorozat kiértékelő tanulmánykötete.5 A hatodik ismét más módszert követ: a mai tárgykultúra 
egy sajátos metszetét a babák változatos tárgyi világát térképezi föl.6 Az eddig utolsóként me-
gjelent füzet a Néprajzi Múzeum mai mobilitással foglalkozó projektjének eredményeit közli 
Etnomobil - mozgásban a kortárs kultúra címmel.7 

Harmadszor az intézményesülést a kutatási és muzeológiai munka megindulása jelenti. Az első 
lépést a  hálózat alapítása előtti munkák regisztrálása, az adatbázis feltöltése jelentette. Már eb-
ben megmutatkoztak az együttműködés gyakorlati nehézségei. Közben több, már egyértelműen 
a program égisze alatt újonnan kezdeményezett projekt indult útjára. Léptékük kezdetben viszony-
lag szűk körű volt, intenzitásuk az útkeresés bizonytalanságait tükrözte. A résztvevők számát for-
málisan az együttműködési nyilatkozatot aláírók adják: jelenleg 52 regisztrált résztvevő (múzeum, 
egyetemi tanszék, kutatóintézet, egyéni kutató) szerepel az adatbázisban. Az aktív partnerek száma 
ennél alacsonyabb, az aktivitás változó. Elszántabb múzeumok több konkrét munkát, tervezett ku-
tatást megjelöltek, miközben egy sor intézmény a nyilatkozat aláírását követően semmilyen infor-
mációt nem adott, s kétséges, hogy végez-e a témába vágó munkát. Az éppen futó projektek számát 
nehéz megállapítani; a futamidőt s más paramétereket tekintve nagyok a különbségek.

Az indulási tervezet szerint a további építkezés legfontosabb feladata lett volna, hogy a ré-
sztvevők határozzák meg azokat a konkrét kutatási, dokumentálási irányokat, illetve koncep-
ciókat, amelyek alapján néhány nagyobb témakörben alaposabb, rendszeresebb, egymással 
is összekapcsolódó munka indulhatott volna, ide értve a szisztematikus gyűjteménygyarapí-
tást. Ebben a svéd Samdok „pool”-jaihoz (munkacsoportjaihoz) hasonló szerveződések kia-
lakulását reméltük, de ilyenek nem jöttek létre. Az önkéntes szervezeti és egyben tematikai 
„csomósodás” lényegében elmaradt, témajavaslatokkal hálózati szinten csak a szervezők, azaz 
a Néprajzi Múzeum állt elő. A MaDok-hálózat kezdeményezésekor három nagyobb vizsgála-
ti csomópont fogalmazódott meg, amelyek a tematikai keretet kijelölték. A három terület: (1) 
a lakókörnyezet, a személyes lakótér; (2) a mobilitás, helyhez kötöttség változása; (3) az inter-
kulturális tapasztalatok s  viszonyok, különös tekintettel a  kisebbségekre, romákra. Ez a  kör 
azóta jelentősen kibővült, illetve az egyes területek jobban tagolódtak.

A  muzeológiai munkát a  kulturális minisztérium múzeumi főosztálya 2005 óta évente 

1  Fejős, szerk. 2003.
2  Fejős–Frazon, szerk. 2004.
3  Fejős–Frazon, szerk. 2005.
4  Fejős–Frazon, szerk. 2006.
5  Fejős–Frazon, szerk. 2007.
6  Fejős, szerk. 2009.
7  Frazon, szerk. 2010.
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anyagilag támogatja elsősorban a múzeumok gyűjteményeinek gyarapítása érdekében. Nem 
nagy összegekről van szó, de mindeddig nem a pénz számított a kortárs tárgygyűjtés legfőbb 
akadályának, bár az elmúlt 2-3 évben már az ilyen összegek csökkenése is érzékenyen érinti 
főleg a kisebb vidéki múzeumokat. Az új anyag fejlesztésében tematikailag mindmáig a leg-
népszerűbbnek a kortárs öltözetek beszerzése bizonyult. Módszertani és elméleti probléma-
ként jelentkezett a kortárs gyűjtés egyik alapdilemmája,8 a  tárgyak és az alternatív források 
(képi dokumentáció, leírás stb.) kérdése. Szemléleti merevségre utal, hogy a minisztérium a fé-
nyképes dokumentációt nem, vagy csak nehezen tudta elfogadni kortárs tárgygyarapításként. 
Viszont sikerült elérni, hogy utóbb fi lmes dokumentációra is lehetőség nyílt, 2008 és 2010 
között összesen kilenc kortárs témájú dokumentumfi lm készült, amelyek MadDok-� lmek cím-
mel három önálló DVD-n jelentek meg. 

Az új beszerzések egy része, már az első tárgyvásárlási akció eredménye is rövid időn belül 
a közönség elé került. Ez az intézményesülés negyedik fő eleme, amely egy közös kiállítási vál-
lalkozás formájában a kortárs múzeumi munka eddigi leglát vá nyosabb tényezőjének bizonyult. 
A Kiállítási dominó 2006→ elnevezéssel útjára indított sorozat megszervezé sekor abból a ket-
tős megfontolásból indultunk ki, hogy a kiállítás egyrészt mind a potenciális résztvevők, mind 
a közönség vonatkozásában alkalmas eszköz az érdeklődés felkeltésére, másrészt jó keretet biz-
tosít a múzeumi jelenkorkutatás tudományos-módszertani problémáit illető refl exiókra. A ki-
állítás kellő és konkrét célt tudott megjelölni egy-egy kulturális, társadalmi jelenség tanulmá-
nyo zásához és megmutatásához, miközben segítségével növelhető a múzeumok mai társadalmi 
aktivitása is. A konkrét formát egy tizenkét részből álló kiállítási sorozat jelentette, aminek ke-
retében havonta nyílt meg egy-egy múzeum kiállítása az ország más-más pontján. A résztvevők 
köre országos múzeumoktól helytörténeti gyűjte mé nyig terjed, s bekapcsolódott egy egyete-
mi tanszék is.9 A sorozat 2006. április 27-én indult a Néprajzi Múzeum mindennapi műany-
agtárgyakról rendezett, műanyag című kiállításával. Az utolsó Nyíregyházán nyílt meg 2007. 
márciusában, Tanya-utak címmel a város környéki tanyák mai állapotáról, amelyek a területen 
épülő autópálya hatására utolsó pillanatukat élik. Az egyes kiállítások legalább egy hónapig áll-
tak, s bár egyszerre mind a tizenkettő nem volt látható, az egyes dominók együtt sokszínű pilla-
natképet adtak a közelmúlt, s a jelenkori Magyarország állapotáról. A kiállítások ról a múzeumi 
honlapokon keresztül is tájékozódhatott az érdeklődő. A dominók kiterítésének lehetőségét az 
is gazdagította, hogy az egyes résztvevők kiállításaikat egymás között kicserélhették, így - elvi-
leg - egy múzeum saját munkájáért akár tizenegy másikat kaphatott cserébe. A sorozat 2007-
ben Dominó remix név alatt foly tatódott a résztvevők egymás közötti kiállítási cseréjével, illet-
ve egyes kiállítások új helyszíneken történő bemutatásával. Készült egy közös, 14 múzeum friss 
anyagából rendezett kiállítás is a mai öltözködés témájában, amit a Néprajzi Múzeum muta tott 
be Kortárs ruha-tér-kép címmel. A program tovább bővült egy újabb, majd a követ kező évben 
négy további múzeum kiállításával, s folytatódott a „dominók” cseréje. A kiállítási sorozat 2009 
elején zárult le, összesen 19 kiállítás készült, amely több tucat helyszínen fordult meg. Maradan-
dó hozadék, hogy a kiállításokat javarészt újonnan beszerzett gyűjteményi anyagok alapozták 
meg. Ehhez járul, hogy a kiállításokhoz katalógus, vagy legalább kiállítási vezető készült, össze-

8  Vö. Rhys 2011.
9  Fejős 2006

sen 19 kiadvány.10 A MaDok-hálózat eddigi legláthatóbb eredményét ez a kiállítási sorozat je-
lentette, amit egyben jelentős kortárs anyag múzeumi gyűjteményekbe kerülése alapozott meg

Tértisztítás: változtassunk szemléletünkön!
A  MaDok megszervezésekor egyszerű, érthető célokat határoztunk meg. Így a  jelen-

korkutatást országos hálózat keretében, a  rendszerességre törekedve igyekeztünk kialakítani, 
nagy súlyt fektetve a vállalkozás kooperatív jellegére és az önkéntes ség re. Jelenkor alatt az aktu-
ális, közvetlenül megfi gyelhető jelent határoztuk meg, az elmúlt másfél, két évtizedre való kiter-
jeszthetőséggel. A határpont 1989, de a lényeg a kortárs, saját jelenünk muzealizálása. Minden 
résztvevő számára megvolt s továbbra is érvényes a kutatási szabadság, senki nem kíván máso-
kra vizsgálati irányokat és módszereket ráerőltetni. Ez a „megengedő” jelleg a kitűzött három 
nagy problémakör egyedi „lefordítását” tekintve is érvényesül(t). Túl a nyitottság elvén, ezzel 
meg akartuk teremteni annak a  lehetőségét is, hogy kiderüljön: melyik múzeumot a kortárs 
élet mely problémái foglalkoztatják, s pl. milyen irányú tárgygyűjtést tart szükségesnek. Úgy tű-
nik, ebben volt bizonyos naivitás, a hálózat tagjai mintha erősebb a „vezetést” igényeltek volna.

A  MaDok muzeológiai s  tágabb tudományos jellegét, irányultságát a  kezdetekkor kön-
nyen érthető, a  lehető legegyszerűbb szakmai nyelven megfogalmazott célokkal határoztuk 
meg: a  folyton változó jelenkor közvetlen megfi gyelése, a  részletekbe menő dokumentáció, 
a rendszeresség, az egymás munkáját és gyűjteményét kiegé szítő együttműködés és így tovább. 
Mindez célszerű pragmatizmusból fakadt. A jelenkorkutatás és a kortárs gyűjtés (contempo-
rary collecting) hátterében rejlő általánosabb kérdéseket kimondatlanul későbbi szakmai viták 
vagy publikációs fórumok keretébe utaltuk. A „térfoglalás” megindításakor azonban már jóval 
több olyan tapasztalatra, tudományos, szellemi és muzeológiai mozgásra tekintettel voltunk, 
amelyek a jelen felé nyitást a magától értetődőnél sokkal komplexebb módon kezelték. A me-
goldások lehetséges változatosságát a MaDok-füzetek különböző tartalmú, különböző műfajú 
és módszertant követő számai kínálták fel. A résztvevők eltérő hozzáállását és szakmai isme-
reteit, különböző irányú és érzékenységű elképzeléseit leginkább az említett kiállítási sorozat 
„dominói” adják vissza. A kiállí tások készítői folyamatosan elemezték, megvitatták munkáju-
kat, ami értékes további hozadéka a közös vállalkozásnak. A kiállítási sorozat után az útkere-
sés, a munka folytatásának lehetséges új irányai merülnek fel kérdésként. Az egyes múzeumok 
aktivitása eltérő, az utóbbi években visszaesés tapasztalható, csak kevés intézményi folytatja 
jelenkori munkáját. Ugyanakkor bővült is az érdeklődők köre, főleg művé sze ti intézmények 
felől, és újabb projektek indultak. Lehetséges, hogy a hálózat meg érett a reformra, de ezúttal 
fontosabb utalni a szervezeti-szemléleti kötöttségek problémájára.

A kortárs világ múzeumi megközelítésére vállalkozva bőven szembesül(t)ünk fel fo gásbeli 
problémákkal. Bár a MaDok eddigi térfoglalását értékelhetjük sikertör té netként, ám a szto-
ri előadható lenne sok kudarc, vagy az értetlenségek sorozataként is. A MaDok a mai magyar 
muzeológia állatorvosi lova. Olyan kísérlet, ami minden nyilvánvaló eredménye mellett a mai 
múzeumi viszonyok között érvényes szemléleti korlátok és intézményi kötöttségek közepet-
te kénytelen gyökeret verni. A hálózati, a kooperatív, a kortárs világ iránti muzeológiai fele-
lősséget múzeumok-gyűjtemények között megosztó működésnek még embrionális fázisában 

10   Jegyzéküket lásd http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=80; a 2008-as kiállítások kiadványait lásd 
http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=233.
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vagyunk. Két momentumra utalok, amelyek a kooperáció zökkenőin keresztül a jelenkorkuta-
tás múzeumi befo ga dásának korlátaira vonatkoznak. Mindkettő a kívánatos szemléletváltással 
kap cso latos, ezért a befogadáshoz szükséges „tértisztítás” kérdései is.

Egyrészt a diszciplináris különbségek és a múzeumi szakágak merev elvá lásá nak, sőt bi-
zonyos fokú szembenállásának problémájáról van szó. A szaktudományok közötti határok el-
mosódásának előnyeit kevéssé lehet tapasztalni, mintha inkább a korábbi „tisztább viszonyok” 
iránti vágy lenne a meghatározó. A kezdetektől hang sú lyozott szempont, hogy a MaDok nyi-
tott hálózat. Mégis rendszerint azt hallani, hogy ez a néprajzosok ügye, saját problémája. Pozi-
tív hangsúllyal ezt úgy szokás kifejezni, hogy a „néprajzosoknál megindult valami”; a negatív 
tónust a „mi közöm hozzá, csi nál ják a Néprajziban” érzékelteti. Az a kiinduló tétel, hogy min-
den - vagy legalább is a legtöbb - múzeumi iránynak van a jelennel kapcsolatos feladata, illetve 
széles körű aktivitást megnyitó lehetősége, mintha inkább csak a pusztába kiáltott szó maradt 
volna. A történeti muzeológiában reagáltak rá, de inkább az elhatárolódás és a disz ciplináris 
öntudat megerősítése jegyében, mint a kooperáció útjainak a kialakítá sá val.11 Távolabbi mú-
zeumi szakterületek részéről még ennyi sem történt. Ha refl exiót nem is szült, azért a hálóza-
thoz csatlakoztak nem csak néprajzi, történeti múzeumok. Pedig a jelen nyíltan manifesztáló-
dó vonásai, vagy rejtett összefüggései, netán az emberek jövővel kapcsolatos elképzelései nem 
kizárólag a különböző történeti vagy társadalmi irányultságú múzeumok számára jelentheti 
a szemléleti horizont tágítását, s ezáltal azok társadalmi hivatásának kiteljesítését. A kortárs 
művészeti, iparművé sze ti irányzatok, az irodalmi és zenei kultuszok, a természettel, a műsza-
ki innová ciók  kal kapcsolatos attitűdök nem csak az ilyen területekre szakosodott múzeumok 
éltető közegét jelentik, hanem kézenfekvő lehetőséget nyújtanak arra, hogy sziszte matikus fi -
gyelem és értelmezés tárgyaivá váljanak. Kétségtelen, hogy a jelenkori gyűjtés ez utóbbiaknál 
más jellegű, más problémákat vet fel, mint a társadalmi múzeumok esetében, de a lehetőség és 
a feladat fennáll. A szakágak, diszciplínák közötti közeledés még függő lehetőség. A MaDok 
nyitottságát továbbra is fenn kell tartani; összmúzeumi szempontból nem lenne szerencsés, ha 
ez a perspektíva Magyarországon mégis inkább visszaszorulna a néprajz sáncai mögé.

Másrészt kétségtelen, hogy a létező gyűjteményi, taxonómiai rendszer nehezíti az átjárha-
tóságot. A szakosodott gyűjteményekből való jogos kiindulás nehezen nyújt ar ra lehetőségét, 
hogy az intézményi és szaktudományos elszigeteltség mellett a társadalmi-kulturális változá-
sokat megfelelő érzékenységgel ragadjuk meg. Ez a kortárs ipari, posztindusztriális, fogyasztá-
sra orientált és a globalizáció viszonyai kö zött működő társadalom múzeumi „leképzésének” 
egyik alapkérdése. Hogyan tud az eredetében 19. századi múzeumi struktúra választ adni a 21. 
század jellemző voná saira, változásaira? Ezen a szemléleti korláton első lépésben az segíthet 
túllépni, ha minden múzeum önmaga átgondolja a jelenkorhoz fűződő egész viszonyrendsze-
rét, s beépíti annak következtetéseit gyakorlati működésébe, mission statement-jébe.

Mindez másként is megfogalmazható. A mai múzeumi gyűjtés része annak az alapkérdésnek, 
hogy hogyan változik a múzeum maga mint intézmény. Hogyan mó dosul, illetve alakul át a mú-
zeum, amely elsősorban a tárgyi emlékek, illetve repre zen tációk megőrzésének helye a változó 
társadalmi gyakorlat s különösképpen a tárgyak társadalmi státusának változása következtében. 
A mai gyűjtés példái azt jel zik, hogy a gyűjtés, az archiválás mintái, módszerei és eszközei nem 

11  Ez leginkább a történész muzeológusok 2003. évi esztergomi konferenciáján fogalmazódott meg, amely 
foglalkozott a „néprajzosok kihívásával”. Az előadások megjelentek a Történeti Muzeológiai Szemle 2004. évi 
kötetében.

állandóak. Pon tosabban ma még inkább az látszik, hogy a gyűjtő-archiváló gyakorlat mindeddig 
nagy jából a kitaposott úton haladt, bár ennek szűkössége is egyre nyilvánvalóbb. Ezt az említett 
Kiállítási dominó kapcsán is lehetett tapasztalni. Az érezhető változások egyben új múzeumi le-
hetőségekkel kecsegtetnek. Az egyik változás, hogy a mai je lenségek tanulmányozásakor, gyűj-
tésekor a digitális források már rést ütöttek a be vett múzeumi rendszeren. A Néprajzi Múzeum 
műanyag című kiállításának kataló gu sát pl. nem lehetett ugyanúgy megírni, ahogy az a szokásos 
néprajzi témák kapcsán kialakult. A változásra röviden a katalógus bevezetője is utal:: „[A] Né-
prajzi Múzeum történetében bizonyosan ez az első kiállítás és tudományos feldolgozás, amely 
dön tően támaszkodott a világhálón át elérhető információkra. Minthogy ízig-vérig kortárs kuta-
tásról van szó, ez a lehetőség messzemenően kitágította a források körét, és elősegítette a tárgyi 
anyag meghatározását, adatolását és elemzését.”12 A források kö rének meghatározásán és az ada-
tok elemzésén túl általánosabb értelemben is igaz, hogy a jelen múzeumi bekebelezése a hagyo-
mányos receptek alkalmazása mellett erősen korlátozott marad. Nincs más megoldás, mint mó-
dosítani, megvál toz tatni a muzealizáció egész mechanizmusát. A hogyanra az egyik lehetőséget 
a kö zösség és a múzeum együttműködésére alapozott módszerek kínálnak.

Már a  műanyag kiállítás támaszkodott a  látogatók aktivitására. Felhívás kere tében kér-
tük a látogatókat, hogy hozzanak egy tárgyat és egy történetet. A tárgyak valósággal elárasz-
tották a  múzeumot, amiket jól fel lehetett használni a  kiállítás több témájánál. Többségük 
gyűjteménybe is került. A  történetekből állt össze a  Plasztik művek című említett „alterna-
tív” műanyagtörténet. A múzeum kért, a látogatók, az érdeklődők hoztak, segítettek, a beho-
zott személyes tudás és tapasztalatok hozzájárultak a vállalkozáshoz, de a kereteket a múzeum 
szabta meg. Ez az együttműködési forma - participációs stratégia - még a social media, a web 
2.0-es „fordulat” előtti fázist képviseli. A „hogyan adható múzeumi válasz a jelenre” kérdését 
ezek az újabb technológiák ma már az együttműködés más dimenziójában teszik megvála-
szolhatóvá. Ebben a vonatkozásban is módszertani újítást jelentett a Néprajzi Múzeum 2009-
ben indított projektje, amely a városi mobilitás, közlekedés mindennapi tapasztalatát kívánta 
felmérni és rögzíteni. A második fázis, az Etnomobil 2.0 - miként már megnevezése sugallja 
- a web 2.0-es technológiát is alkalmazta a személyes tapasztalatok begyűjtésére. Ez a rend-
szer épült tovább egy olyan webes fejlesztés formájában, amely voltaképpen bármilyen kortárs 
téma web alapú, hálózatos dokumentációját teszi lehetővé.13

Nagyjából ugyanekkor indult a  MaDok támogatásával egy másik társadalmi együtt-
működésre alapozott kortárs kutatás és dokumentációs munka a Budapest Történeti Múzeum 
Kiscelli Múzeumában. Itt a téma a fi atalok mai divatirányzatainak felmérése, az egyéni krea-
tivitás, a globális és a helyi-egyéni városi öltözködés dina mikus viszonyának tanulmányozása. 
A Street Fashion Budapest (SFB) cím alatt indult és most is futó program olyan kutatás és do-
kumentáció, aminek adatait az érdeklődők maguk tölthetik fel a kutatási adatbázisba, s ezáltal 
részesei lesznek egy virtuális közösségnek.14 A képek, adatok megoszthatók, a tagok a faceboo-
kon ke resztül egymással kommunikálhatnak, hálózatba szerveződnek. A program rendkívül 
népszerű, a SFB csoport már több mint 17 ezer „lájkot” számlál. Ebben az évben az anyagból 
és a kapcsolódóan beszerzett öltözetekből a múzeumban kiállítást is ren deztek. 

A  két példa jelzi a mai gyűjtés legújabb irányzatát, a társadalmi csoportokkal, kö zösségekkel 

12  Fejős szerk. 2007. 23.
13  A projekt kurátora Frazon Zsófi a, muzeológus. Lásd http://www.etnomobil.hu/.
14  A SFB kurátora Simonovics Ildikó, muzeológus, divattörténész. Lásd http://streetfashionbudapest.hu/browse.
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való együttműködésre - a participációra - alapozott múzeumi munka új lehetőségeit. Ez a fel-
villantott módszer szerteágazó kísérleteket jelent, Nyugat-Euró pában, a tengerentúlon főként 
közösségi munkát. Nem is annyira kutatási metodoló giáról van szó, sokkal inkább általános 
szemléletmódról.15 Jelentősége sokkal inkább a közösségi együttműködési folyamatban rejlik, 
mint annak eredményében, a tárgyak puszta begyűjtésében, legyenek azok bármilyen jól do-
kumentálva is. A kulcs nem a hagyományos „mentés”, a jelenkor kizárólag a kurátor által vezé-
nyel megőrzése a jövőnek, hanem a társadalmi együttműködés. Ez világosan jelzi a muzeoló-
gus hely zetében és szerepében bekövetkezett lényeges változásokat. De az új vagy mai gyűjtés 
a múzeumi szerepek és funkciók, az autoritás és a bevett múzeumi tevé keny ségi formák szem-
pontjából is számottevő változásokkal jár. A  mai kortárs gyűjtés ugyanakkor a  múzeum és 
a társadalom közötti viszonyrendszert is átalakítja. Ennek az átrendeződés nek részben okozó-
ja, részben az új kapcsolatrendszer egyik jól lát ható tényezője is. Merjünk hinni benne!
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Inštitucionalizácia múzejného výskumu 
súčasnosti v Maďarsku.
Zoltán FEJŐS - Néprajzi Múzeum, Budapešť

Abstrakt: Prednáška prezentuje najdôležitejšie zastávky a oblasti inštitucionalizácie múzej-
ného výskumu v Maďarsku, ktoré sa odohralo v poslednom desaťročí. Iniciáciou Národopisného 
múzea vznikla sieť na múzejný výskum súčasnosti. Za súčasnosť sa považuje aktuálne pozoro-
vateľná prítomnosť, pričom hraničným bodom retrospektívy je rok 1989. Sieť MaDok, zamera-
ná na dokumentáciu súčasnosti (v maď. súčasnosť – ma), je otvorená, môžu sa k nej pripojiť 
inštitúcie rôznej odbornej špecializácie, a patriace do rôznych typov múzejných inštitúcií. Zor-
ganizovala sa interinštitucionálna koordinácia, v Národopisnom múzeu vznikla centrálna, elek-
tronicky sprístupnená databáza, bola odštartovaná séria publikácií, zorganizovali sa akvizičné 
programy a vznikli výstavy. V rámci novších pokusov dostali priestor aj programy založené na 
spoločenskej účasti, participácii, ktoré sa opierajú o spoločenské médiá a prostriedky internetu. 
Otvorenie múzeí voči súčasnosti prinieslo napriek ťažkostiam plodnú reinterpretáciu spoločen-
skej funkcie múzeí. 

Inštitucionalizácia muzeologických snáh smerujúcich k riešeniu súčasných spoločenských 
a kultúrnych otázok v Maďarsku a zmena prístupu v múzejnom systéme sú súvisiace otázky. 
K doterajšiemu úspechu súčasného prístupu prispeli aj inštitucionálne reformy. Skutočnosť, 
že sa v maďarskom múzejnom prostredí nerozšíril tento prístup v žiadúcej miere, súvisí práve 
s ohraničenosťou inštitucionálnych zmien a zmeny prístupu. Múzejná paradigma súčasnosti 
je neoddeliteľná od podmienok existencie systému inštitúcií, v širšom zmysle kultúrnej politi-
ky a v rámci nej od riadenia daného odvetvia a od nestabilnej fi nančnej situácie jednotlivých 
inštitúcií - ktorá sa v súčasnosti otočila negatívnym smerom. Prehľad a analýza všetkých tých-
to vplyvov by presiahli vymedzený rámec tejto štúdie, ale najdôležitejšie prvky procesu inšti-
tucionalizácie náležite objasnia fakt, že prejavenie záujmu o súčasnosť zo strany múzeí  vedie 
k revidovaniu spoločenského poslania múzeí.

Expanzia: súčasnosť do múzeí!
Napriek skorším sporadickým pokusom, povzbudzujúcim výzvam predneseným na rôz-

nych miestach, odkazujúcim spravidla na zahraničné príklady, výskum a múzejná dokumen-
tácia súčasnosti odštartovali v Maďarsku v podstate len pred jedným desaťročím. Prelom, aj 
keď iba v skromnej miere, sa podarilo dosiahnuť na základe výsledkov celoštátnej konferencie 
národopisných muzeológov konanej na jeseň roku 2002. Stretnutie bolo naraz bilancujúcim 
fórumom i prvým krokom k tvorbe nového programu. Prednášky priniesli prehľad hlavných 
domácich - najčastejšie inštinktívnych - akvizičných pokusov a výskumných snáh národopis-
nej muzeológie, ktoré sa venovali dokumentovaniu a výskumu nedávnej minulosti - obdobie 
štátneho socializmu - a súvekej súčasnosti. Účastníci prediskutovali môj návrh „kolektívneho 
výskumu súčasnosti” pripravený na túto konferenciu. V ňom som načrtol možnosti, hlavné 
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smery a inštitucionálny rámec - ako aj kroky potrebné k vybudovaniu tohto rámca - interinšti-
tucionálnej dokumentácie a prieskumu súčasných spoločenských a kultúrnych javov. Projekt, 
ako i materiál celej konferencie, boli o niekoľko mesiacov publikované, preto mohol zámer 
hneď na začiatku prekročiť hranice náplne práce jedného múzejného odboru. Už vtedy bolo 
dôležité zdôrazniť, že sa múzejný výskum súčasnosti nemôže obmedziť na národopisnú mu-
zeológiu. Návrh hlásal hneď od začiatku otvorenosť voči všetkým múzejným odborom a všet-
kým typom múzeí, ba dokonca aj voči univerzitným katedrám a aj smerom k individuálnym 
účastníkom. Týmto bol odštartovaný MaDok, tento maďarský program dokumentácie súčas-
nosti, ktorý svojim názvom odkazuje jednak na dokumentovanie súčasnosti (pozn. preklad.: 
maď. ma), a na druhej strane na švédsky Samdok, ako na zahraničný vzor. Presnejšie: vzniklo 
múzejné prostredie sieťového charakteru bez toho, aby bolo potrebné založiť ďalšiu byrokra-
tickú inštitúciu. 

Za dva roky sa na základe náčrtu projektu vybudoval systém a boli vyprodukované prvé 
výsledky odbornej práce vedenej v rámci MaDoku. Čoraz viac inštitúcií získalo vlastné skúse-
nosti v súvislosti s fungovaním MaDoku. Záujem vyvrcholil medzi rokmi 2006 až 2009, odvte-
dy však badať popri zabehanom fungovaní, i napriek nemu, skôr pasivitu a klesajúci záujem, čo 
priamo súvisí s permanentnými (a improvizatívnymi) reorganizáciami župnej siete múzeí, ako 
aj s poklesom fi nančných zdrojov. V konečnom dôsledku možno vyzdvihnúť štyri také fakto-
ry, ktoré sú fázami inštitucionalizácie - expanzie -, a zároveň zviditeľňujú úsilia múzeí, ktoré sa 
snažia otvoriť smerom k súvekému svetu. 

Ako prvé musíme spomenúť vznik interinštitucionálnej koordinácie. V  Národopisnom 
múzeu (pozn. preklad.: Néprajzi Múzeum, Budapest) vzniklo centrum siete výskumu súčas-
nosti, ktoré je naraz virtuálnym i reálnym miestom, ktoré zabezpečuje možnosť prepojenia sa-
mostatných, v niektorých prípadoch dosť izolovaných, pokusov - ktoré sú výsledkami práce 
inštitúcií i jednotlivcov (viď: www.neprajz.hu/madok). Jadrom celého je databáza sprístupne-
ná cez internet. Inštitúcie, ktoré sa pripoja k dokumentačno-výskumnej sieti posúvajú údaje 
o svojej práci, o svojich projektoch do tejto databázy. Vzniká tak možnosť poskytovania prie-
bežného prehľadu o vývoji múzejného zbierkového fondu súčasnosti, o iných informačných 
materiáloch, dokumentoch, respektíve o konkrétnych výskumoch. Vďaka takejto koordinácii 
a jednote zabezpečenej databázou vzniká kooperatívne múzeum virtuálneho charakteru, ktoré 
máme k dispozícii k muzeologickému, vedeckému a osvetovému spracovaniu súčasného ma-
teriálu spravovaného účastníkmi. Musíme však zdôrazniť, že databáza je registračným stredis-
kom projektov, dokumentačných a výskumných projektov a pramenných materiálov a nie cen-
trálnou evidenciou jednotlivých zbierkových predmetov či archívnych údajov. Vypracovanie 
a sprístupnenie konkrétnych evidenčných dát je tradičným spôsobom kompetenciou i úlohou 
jednotlivých inštitúcií. Centrum MaDoku je zároveň základňou pre výmenu informácií o vý-
skume súčasnosti. Organizačne sa podieľa na príprave metodických a vedeckých pracovných 
zasadnutí a na webovej ploche MaDoku zverejňuje súvisiace správy, výzvy, bibliografi e, člán-
ky, kontakty atď. Posledné dva roky rozosiela záujemcom spravodaj, a v tomto roku sa očakáva 
odštartovanie vlastného blogu. Webová stránka, databáza, a výmena informácií sú doterajšími 
najdôležitejšími fórumami verejnosti, ktoré sú dopĺňané osobnými konzultáciami, odbornými 
stretnutiami, tzv. MaDokovými dňami (obvykle dvakrát ročne). Ministerstvo kultúry potvrdi-
lo v pozícii organizačného centra MaDoku  Národopisné múzeum v roku 2008 a formou ce-
loštátnej úlohy poverilo inštitúciu vykonávaním súvisiacich organizačných a riadiacich úloh.

Podruhé v  roku 2003 vzniklo publikačné fórum v  záujme inštitucionalizácie a  profesio-
nalizácie múzejnej práce orientovanej na  súčasnosť formou zošitov MaDok-füzetek. Edí-
cia vydávaná (teoreticky) raz ročne slúži pre metodickú a odbornú orientáciu a zabezpečuje 
zároveň plochu na uverejňovanie čerstvých výskumov a nových výsledkov. Prvé číslo zverej-
ňuje materiál úvodnej konferencie, vrátane náčrtu a dokumentov vytvorenia výskumnej siete.1 
Druhé číslo je užitočné z metodologického a obsahového hľadiska, prináša výber zahraničných 
článkov, ktoré sú použiteľné ako vzory.2 Tretí zväzok vydaný pod názvom Jelentésteli tárgyak 
(slov. Predmety plné významov) dáva prostredníctvom rôznych riešení analýzy významu pred-
metu do popredia komplexné spoločenské súvislosti konkrétnych predmetov, čo možno po-
važovať za najdôležitejší muzeologický okruh otázok výskumu súčasnosti.3 Štvrtý „zošit” bol 
uverejnený formou sprievodnej publikácie k  výstave Národopisného múzea usporiadaného 
pod názvom műanyag (slov. plast), ktorá ponúka úvod do štúdia presne vymedzeného prie-
rezu súvekej materiálnej kultúry - sveta každodenných plastových predmetov.4 Táto publiká-
cia vydaná pod názvom Plasztik művek (slov. Plastové diela/závody) je príkladom na doteraz 
nezvyčajné, ale veľmi plodné, múzejné spracovanie materiálnej kultúry, ktoré sprístupňuje in-
dividuálne používanie a subjektívne posudzovanie predmetov pomocou osobných príbehov 
a komentárov. Piate číslo je vyhodnocujúcim zborníkom jednej - nižšie ešte spomínanej - série 
výstav postavenej na výsledkoch výskumu súčasnosti.5 Šiesty zväzok sleduje opäť odlišnú me-
tódu: mapuje svojrázny prierez súčasnej materiálnej kultúry, rozmanitý svet bábik.6 Doteraz 
posledný zošit vydaný pod názvom Etnomobil - mozgásban a kortárs kultúra (slov. Etnomobil 
- súčasná kultúra v pohybe) zverejňuje výsledky projektu Národopisného múzea, týkajúceho 
sa súvekej mobility.7

Potretie inštitucionalizáciu signalizuje odštartovanie výskumnej a  muzeologickej práce. 
Prvým krokom bola registrácia prác prevedených pred založením siete a naplnenie databá-
zy. Už tu sa ukázali praktické problémy spolupráce. Medzitým sa rozbehlo viac projektov ini-
ciovaných už jednoznačne pod záštitou programu. Ich rozsah bol v počiatkoch relatívne úzky 
a ich intenzita odzrkadľovala neistotu prvých krokov na započatej ceste. Počet signatárov pre-
hlásenia partnerstva svedčí o počte účastníkov: v  súčasnosti � guruje v databáze 52 registro-
vaných účastníkov (múzeá, univerzitné katedry, výskumné ústavy, individuálni výskumníci). 
Počet aktívnych partnerov je však nižší a aktivita je premenlivá. Odhodlanejšie múzeá zae-
vidovali viac konkrétnych tém, plánovaných výskumov, pričom mnohé inštitúcie neposkytli 
po podpísaní prehlásenia žiadne informácie, a je pochybné, či vykonávajú nejakú prácu súvi-
siacu s témou. Je veľmi ťažké určiť počet práve prebiehajúcich projektov, lebo z hľadiska času 
realizácie a iných parametrov sú veľké rozdiely. 

Podľa plánov pôvodného harmonogramu malo byť najdôležitejšou úlohou ďalšieho budo-
vania systému určenie konkrétnych výskumných a dokumentačných smerov, respektíve kon-
cepcií účastníkmi, na základe ktorých mala byť rozbehnutá v niekoľkých väčších tematických 
celkoch dôkladnejšia, systematickejšia a vzájomne prepojená práca vrátane systematickej ak-

1  Fejős, ed. 2003.
2  Fejős–Frazon, eds. 2004.
3  Fejős–Frazon, eds. 2005.
4  Fejős–Frazon, eds. 2006.
5  Fejős–Frazon, eds. 2007.
6  Fejős, ed. 2009.
7  Frazon, ed. 2010.
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vizičnej práce. Očakávali sme takto vytvorenie organizačných štruktúr podobných „pool”-ov 
(pracovných skupín švédskeho Samdoku), ale takéto nevznikli. Možno v podstate prehlásiť, že 
k vytvoreniu dobrovoľných organizačných a zároveň tematických „uzlových bodov” nedošlo, 
s návrhmi tém prichádzali na úrovni siete iba samotní organizátori, teda Národopisné mú-
zeum. Pri iniciácii siete MaDok boli zadefi nované tri väčšie uzlové body výskumu, ktoré vy-
medzili aj tematický rámec. Tri oblasti: (1) bytová kultúra, osobný obývací priestor; (2) mobili-
ta, zmeny pripútanosti k miestu; (3) interkultúrne skúsenosti a vzťahy, so zvláštnym zreteľom 
na menšiny, na Rómov. Tento okruh sa odvtedy výrazne rozšíril, respektíve došlo k ďalšiemu 
členeniu jednotlivých oblastí.

Muzeologickú prácu podporuje múzejná sekcia ministerstva kultúry Maďarskej republiky 
od roku 2005 každý rok aj fi nančne, predovšetkým s cieľom rozvoja múzejných zbierok. Ne-
ide o vysoké sumy, veď fi nancie ani dovtedy neboli najväčšou prekážkou vytvárania zbierok 
súčasných predmetov. Pokles dotácií však za posledné dva-tri roky pocítili hlavne menšie vi-
diecke múzeá. V nových akvizíciách je dodnes tematicky najpopulárnejším trendom nákup 
súčasných odevov. Ako metodologický a teoretický problém sa vynorila jedna zo základných 
dilem8 nadobúdania súčasných predmetov: zhromažďovať predmety alebo alternatívne pra-
mene (obrazová dokumentácia, popis atď.). Prístup ministerstva, ktoré vedelo iba ťažko uznať 
fotodokumentáciu za formu akvizície súčasných predmetov, možno považovať za prejav ná-
zorovej nepružnosti. Podarilo sa však docieliť, že v poslednom čase vznikla možnosť aj na fi l-
movú dokumentáciu. V rokoch 2008 až 2010 sa vytvorilo spolu deväť dokumentárnych fi lmov 
s tematickým zameraním na súčasnosť, ktoré boli vydané v rámci edície MaDok-� lmek (slov. 
Filmy MaDok) na troch DVD nosičoch.

Časť nových akvizícií sa čoskoro dostala pred obecenstvo, napríklad aj výsledky prvej ná-
kupnej akcie nových predmetov. Tu sa dostávame k štvrtému hlavnému prvku inštitucionalizá-
cie, ktorý sa formou spoločnej výstavnej iniciatívy stal najatraktívnejším činiteľom súvekej mú-
zejnej práce. Pri zorganizovaní série výstav odštartovanej pod názvom Kiállítási dominó 2006→ 
(slov. Výstavné domino 2006→) sa vychádzalo z dvojitého uváženia: že výstava je - tak z hľadis-
ka potenciálnych účastníkov, ako aj obecenstva - vhodným prostriedkom na generovanie záuj-
mu, a na druhej strane zabezpečuje dobrý rámec k re� exii vedecko-metodologických problémov 
múzejného výskumu súčasnosti. Výstava vie vymedziť potrebný a  konkrétny cieľ k  výskumu 
a prezentácii konkrétneho kultúrneho alebo spoločenského javu, pričom sa prostredníctvom nej 
dá zvýšiť aktuálna spoločenská aktivita múzeí. Konkrétnou formou realizácie bola séria výstav 
pozostávajúca z dvanástich zastávok, v rámci toho sa s mesačnou intenzitou otvárali výstavy 
toho-ktorého múzea na rôznych miestach krajiny. Okruh účastníkov sa šíri od celoštátnych 
múzeí po lokálne zbierky miestnej histórie, ale zapojila sa aj jedna univerzitná katedra.9 Séria 
sa začala výstavou Národopisného múzea otvorenej dňa 27. apríla 2006 pod názvom műany-
ag (slov. plast) zostavenej z každodenných predmetov vyrobených z umelej hmoty. Posledná 
výstava bola otvorená v Nyíregyházi v marci 2007 pod názvom Tanya-utak (slov. Cesty sa-
môt). Prezentovala súčasný stav samôt v okolí mesta, ktoré prežívajú vďaka výstavbe diaľnice 
na danom území svoje posledné chvíle. Jednotlivé výstavy boli sprístupnené minimálne na je-
den mesiac, a hoci všetkých dvanásť nebolo nikdy naraz otvorených, jednotlivé prvky domi-

8  Na porovnanie: Rhys 2011.
9  Fejős 2006

na vytvárali spoločne pestrofarebnú momentnú snímku nedávnej minulosti a súčasného stavu 
Maďarska. O výstavách sa záujemcovia mohli informovať aj prostredníctvom múzejných we-
bových stránok. Možnosti rozloženia kociek domina obohacoval aj fakt, že si jednotliví účast-
níci mohli vymieňať svoje výstavy, a takto mohlo múzeum dostať ako ocenenie za svoju prácu 
- teoreticky - aj jedenásť iných výstav na výmenu. Séria pokračovala v roku 2007 pod názvom 
Dominó remix vzájomnou výmenou výstav účastníkov medzi sebou a prezentáciou jednotli-
vých výstav na nových miestach. Vznikla aj spoločná výstava, usporiadaná z čerstvého ma-
teriálu 14 múzeí o  téme súčasného odievania, ktorú predstavilo Národopisné múzeum pod 
názvom Kortárs ruha-tér-kép (slov. Súčasná mapa odievania, pozn. prekl. nepreložiteľná slov-
ná hra). Program sa ďalej rozšíril o výstavu jedného, a v ďalšom roku ďalších štyroch múzeí, 
a pokračovalo sa vo výmene „domin”. Séria výstav bola ukončená začiatkom roka 2009. Vznik-
lo celkom 19 výstav, ktoré boli prezentované na viacerých tuctoch miest. Ich trvalým prínosom 
je, že výstavy boli postavené na materiáloch získaných v rámci nových akvizícií. Tento výsle-
dok je doplnený tým, že k výstavám boli vydané katalógy alebo aspoň sprievodcovia po vý-
stavách, spolu 19 publikácií.10 Najviditeľnejším výsledkom siete MaDok bola táto séria výstav, 
ktorá sa zakladala na múzejnej akvizícii významného súvekého materiálu. 

Očistenie priestoru: zmeňme svoj prístup!
Pri zorganizovaní MaDoku sme si vytýčili jednoduché, dosiahnuteľné ciele. V rámci ce-

loštátnej siete výskumu súčasnosti sme so snahou o maximálnu systematickosť kládli veľký 
dôraz na kooperatívny charakter práce a na dobrovoľnosť. Pojem súčasnosti sme vymedzili 
ako aktuálnu, bezprostredne pozorovateľnú prítomnosť, s možným rozšírením na predchá-
dzajúcich pätnásť rokov, maximálne na posledných dvadsať rokov. Hraničným bodom je rok 
1989, ale podstatou je muzealizácia vlastnej súdobej prítomnosti. Všetci účastníci mali od za-
čiatku zabezpečenú- a majú aj naďalej - slobodu výskumu, nikto nechce nanútiť na ostatných 
žiadne výskumné smery a metódy. Tento „povoľujúci” prístup sa uplatňuje/uplatňoval aj pri 
individuálnom „výklade” vymedzených troch veľkých okruhov tém. Okrem použití princípu 
otvorenosti sme sa snažili vytvoriť možnosť zistenia toho, ktoré múzeum sa akými probléma-
mi súčasného života zaoberá a ako nasmeruje svoje akvizície súčasných predmetov. Zdá sa, že 
v tomto bola štipka naivity, ako keby si členovia siete vyžadovali dôraznejšie „vedenie”.

Muzeologický a širší vedecký charakter i smerovanie MaDoku sme v počiatkoch vymedzili 
čo najľahšie zrozumiteľným jazykom vyjadrenými cieľmi: bezprostredné pozorovanie stále sa 
meniacej súčasnosti, podrobná dokumentácia, systematickosť, spolupráca doplňujúca prácu 
a zbierky zúčastnených a tak ďalej. Toto všetko korenilo v racionálnom pragmatizme. Otázky 
týkajúce sa výskumu prítomnosti a súčasného vytvárania zbierok (contemporary collecting) 
sme nevyslovene posunuli do neskorších odborných diskusií a medzi rámce publikačných fó-
rumov. Pri odštartovaní „expanzie” sme však brali na zreteľ veľa takých skúseností, vedeckých, 
intelektuálnych a muzeologických pohybov, ktoré pristupovali k otvoreniu smerom k súčas-
nosti oveľa komplexnejšie, než by takéto otvorenie považovali za samozrejmé. Možnú mno-
hotvárnosť riešení ponúkali obsahovo, žánrovo a metodicky odlišne zostavované čísla zošitov 
MaDoku. Nerovnaké prístupy a úrovne odbornej znalosti účastníkov, ako aj ich smerovaním 

10   Zoznam viď: http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=80; publikácie k výstavám z roku 2008 viď: 
http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=233.
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i citlivosťou odlišné predstavy, odzrkadľujú „dominá” série výstav. Tvorcovia výstav priebežne 
analyzovali a diskutovali výsledky svojej práce, čo bolo ďalším hodnotným prínosom spoloč-
ného projektu. Po ukončení série výstav sa vynárajú ako ďalšie otázky: hľadanie cesty a možné 
nové smery pokračovania práce. Miera aktivity jednotlivých múzeí je odlišná, v posledných 
rokoch badať pokles, iba málo inštitúcií pokračuje vo svojich súčasných výskumoch. Zároveň 
sa však rozšíril aj okruh záujemcov, hlavne zo strany umenovedných inštitúcií a boli odštarto-
vané nové projekty. Je možné, že sieť dozrela na reformu, ale v tomto štádiu je oveľa dôležitejšie 
odkázať na organizačno-názorové zaviazanosti.

Pri múzejnom prístupe k súčasnému svetu (sme) sa často stretávali/stretávame s názorový-
mi problémami. Napriek tomu, že doterajšiu expanziu MaDoku môžeme hodnotiť ako jeden 
úspešný príbeh, tú istú story by sme mohli predniesť aj ako sériu viacerých neúspechov ale-
bo nedorozumení. MaDok je pokusným zvieraťom súčasnej maďarskej muzeológie. Je takým 
experimentom, ktorý musí napriek všetkým svojim jednoznačným výsledkom zapustiť svoje 
korene za daných ideových prekážok a  inštitucionálnych zaviazaností platných v  súčasnom 
systéme múzeí. Sme stále v embrionálnej fáze takého fungovania múzeí a zbierok, v ktorom 
sa muzeologická zodpovednosť za sieťovosť, kooperatívnosť a súčasný svet rozloží. Poukážem 
na dva okamihy, ktoré sa cez úskalia kooperácie vzťahujú na bariéry prijatia výskumu súčas-
nosti v múzejnom prostredí. Obidva súvisia s potrebnou zmenou prístupu, preto sú zároveň aj 
otázkami „očistenia priestoru” potrebného k prijatiu.

Na jednej strane ide o rozdiely disciplín a zmeravenú izoláciu múzejných vedných odborov, 
ba v istej miere o problém ich vzájomného odporu. Prínosy rozmazania hraníc medzi vedný-
mi odbormi badať len v menšej miere, ako keby bola rozhodujúca túžba po predošlom období 
„čistých vzťahov”. Od začiatku bolo zdôrazňovaným hľadiskom, že MaDok je otvorenou sie-
ťou. Napriek tomu však počuť také hlasy, že je to iba záležitosťou, vlastným problémom etno-
grafov. S pozitívnym prízvukom sa zvyklo hovoriť, že „u etnografov sa niečo začalo”; negatív-
ny podtón zase cítiť z formulácie „čo ja s tým mám spoločné, nech to robia v Národopisnom 
múzeu”. Úvodná téza, podľa ktorej majú všetky - alebo minimálne väčšina - múzejné od bory 
svoje úlohy, respektíve možnosti širokospektrálnej aktivizácie, súvisiace so súčasnosťou, ako 
keby bola iba hlasom volajúceho na púšti. V historickej muzeológii na ňu síce zareagovali, ale 
skôr v intenciách ohraničenia sa a posilnenia vlastnej identity disciplíny, než vytvorením cesti-
čiek kooperácie.11 Zo strany vzdialenejších múzejných odborov sme nezaregistrovali ani také-
to ohlasy. Aj keď daný fakt žiadnu refl exiu nevyvolal, k sieti sa pripojili nielen národopisné, ale 
aj historické múzeá. Musíme však priznať, že verejne sa manifestujúce črty prítomnosti - ale-
bo skryté súvislosti, prípadne predstavy ľudí vzťahujúce sa na budúcnosť, znamenajú rozširo-
vanie aspektového horizontu a zároveň naplnenie spoločenského poslania nielen pre historic-
ky a spoločenskovedne zamerané múzeá. Súčasné smery výtvarného umenia a priemyselného 
výtvarníctva, literárne a hudobné kulty, atitúdy súvisiace s prírodou, technickými inováciami 
nevytvárajú živiace prostredie iba pre múzeá špecializované na tieto oblasti, ale ponúkajú evi-
dentnú možnosť toho, aby sa stali objektom systematického pozorovania a interpretácie. Je ne-
pochybné, že zber súčasného materiálu má v takýchto inštitúciách odlišný charakter a vytvára 
iné problémy než v spoločenskovedných múzeách, ale možnosť a úlohy sú dané. Zbližovanie sa 

11   Sformulovalo sa to hlavne na konferencii múzejných historikov konanej v roku 2003 v Ostrihome, ktorá sa venovala 
„výzve etnografov”. Prednášky boli publikované v zborníku Történeti Muzeológiai Szemle 2004.

jednotlivých odborov a disciplín je nedoriešenou možnosťou. Otvorenosť MaDoku je potreb-
né naďalej zachovať; z hľadiska celého múzejníctva by nebolo šťastným riešením, keby sa táto 
perspektíva v Maďarsku predsa vtiahla za hradby národopisu.

Na druhej strane je nepochybné, že existujúci zbierkový a taxonomický systém sťažuje prie-
chodnosť. Oprávnené opieranie sa o špecializované zbierky nám neposkytuje možnosť toho, 
aby sme za stavu inštitucionálnej a disciplinárnej izolovanosti zachytili spoločensko-kultúr-
ne zmeny s potrebnou citlivosťou. Je to jednou zo základných otázok múzejnej „konštrukcie 
obrazu” spoločnosti fungujúcej v podmienkach súvekého priemyslu, postindustriálnej a glo-
balizovanej doby zameranej na spotrebu. Ako vie zodpovedať otázky koreniace v charakteris-
tických črtách a zmenách 21. storočia múzejná štruktúra pochádzajúca z 19. storočia? Túto 
aspektovú bariéru nám v prvom kroku môže pomôcť prekonať proces, v ktorom si každé mú-
zeum premyslí svoj vlastný systém vzťahov so súčasnosťou, svoje závery uplatní vo svojom 
praktickom fungovaní, zabuduje ich do svojho „mission statement”-u.

Celá táto záležitosť sa však môže sformulovať aj inak. Dnešná zbierkotvorná činnosť mú-
zeí je súčasťou základnej otázky: ako sa múzeum mení ako inštitúcia. Ako sa modifi kuje, res-
pektíve pretvára múzeum - ktoré je v prvom rade miestom na uchovávanie vecných pamiatok 
a reprezentácií - v dôsledku meniacej sa spoločenskej praxe a najmä meniaceho sa spoločen-
ského statusu predmetov. Príklady súčasného vytvárania zbierok signalizujú, že vzory, metódy 
a prostriedky zbierania a archivovania nie sú stále. Presnejšie povedané dnes ešte lepšie vidno, 
že prax zbierania-archivovania postupovala doteraz na vyšľapanej ceste, ale jej úzkosť je stále 
očividnejšia. Dalo sa to zistiť aj v súvislosti so spomínaným Výstavným dominom (Kiállítási 
dominó). Citeľné zmeny zároveň sľubujú nové múzejné možnosti. Jednou zo zmien je, že pri 
študovaní a zbere súčasných javov digitálne pramene už prerazili stenu zaužívaného múzej-
ného systému. Katalóg výstavy Národopisného múzea k výstave műanyag (slov. plast) už ne-
mohol byť napísaný tak, ako to bolo vžité v prípade zvyčajných národopisných tém. Na túto 
zmenu krátko odkazuje aj úvod katalógu: „V histórii Národopisného múzea je to zaiste prvá 
výstava a vedecké spracovanie témy, ktoré sa v prevažnej miere opieralo o informácie dostupné 
cez internet. Keďže ide o telom i dušou súčasný výskum, táto možnosť veľmi významne rozší-
rila okruh prameňov a napomohla pri determinovaní, pasportizovaní a analýze predmetov.”12 
Napriek možnosti rozšírenia okruhu prameňov a analýzy údajov platí aj vo všeobecnejšom 
zmysle, že múzejné anektovanie prítomnosti zostáva pri používaní tradičných receptov veľmi 
obmedzené. Nerysuje sa iné riešenie, než modifi kovať a zmeniť celý mechanizmus muzealizá-
cie. Jednu z možností na určenie spôsobu tejto práce ponúkajú metódy založené na spolupráci 
spoločenstva a múzea. 

Už aj výstava plastov sa opierala o aktivitu návštevníkov. Výzvou sme sa obrátili na návštev-
níkov, aby nám doniesli jeden predmet a jeden príbeh. Predmety, ktoré boli dobre využiteľné 
pri viacerých témach výstavy, priam zaplavili múzeum. Z príbehov vznikla „alternatívna” his-
tória plastu pod názvom Plasztik művek (slov. Plastové závody). Múzeum žiadalo, návštevníci 
a záujemcovia doniesli, pomohli, a tak donesenými osobnými vedomosťami a skúsenosťami 
priložili ruku k  projektu, ale rámec určilo múzeum. Takáto forma spolupráce - participač-
ná stratégia - predstavuje ešte fázu spred „prevratu“ web 2.0 a „social media“. Otázka „ako sa 
dá sformulovať múzejná odpoveď na súčasnosť“ je od rozšírenia nových technológií zodpo-

12  Fejős ed. 2007. 23.
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vedateľná v inej dimenzii spolupráce. V tejto súvislosti bol ďalšou metodickou inováciou Ná-
rodopisného múzea projekt odštartovaný v roku 2009, ktorý chcel preskúmať a zachytiť kaž-
dodenné skúsenosti súvisiace s mestskou mobilitou a dopravou. Druhá fáza, Etnomobil 2.0 
- ako na to odkazuje aj samotný názov - použila na zber osobných skúseností už aj technológiu 
web 2.0. Pokračovaním ďalšieho budovania tohto systému je internetová plocha, ktorá ponúka 
možnosť sieťového dokumentovania hocijakej súčasnej témy na báze webu.13 

Približne v tom istom čase bol odštartovaný s podporou MaDoku aj ďalší projekt na vý-
skum a dokumentáciu súčasnosti založený na  spoločenskej participácii v Budapeštianskom 
historickom múzeu Múzeu v Kiscelli (pozn. prekl. Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Mú-
zeumában). Témou je zmapovanie súčasných módnych trendov mládeže a  štúdium dyna-
mického vzťahu individuálnej kreativity a  globálneho i  lokálneho-osobného obliekania sa. 
Program odštartovaný a dodnes fungujúci pod názvom Street Fashion Budapest (SFB) zahŕ-
ňa taký výskum a dokumentáciu, ktorých údaje môžu napĺňať do výskumnej databázy samot-
ní záujemcovia, čím sa zároveň stávajú členmi virtuálnej komunity.14 Zábery a údaje sa dajú 
zdieľať, členovia skupiny môžu navzájom komunikovať cez facebook, zorganizujú sa do siete. 
Program je mimoriadne populárny, skupina SFB má dodnes vyše 17 tisíc „like”-ov. V tomto 
roku bola z daného materiálu a z odevov zaobstaraných v súvislosti s programom inštalovaná 
v múzeu aj výstava.

Uvedené dva pr íklady naznačujú najnovšie smerovanie zberu, nové možnosti múzejnej 
práce založenej na spoluprácii - participácii - s rôznymi spoločenskými skupinami, komuni-
tami. Táto naznačená metóda sa v realite prejavuje v rozvetvených experimentoch, v západnej 
Európe a v zámorí pedstavuje hlavne komunitnú prácu. Nemožno tu hovoriť o výskumnej me-
todológii, skôr o všeobecnom aspekte prístupu.15 Význam spočíva skôr v procese spolupráce 
v rámci komunity, než v samotnom výsledku, v púhej akvizícii predmetov - nech sú akokoľvek 
dobre zdokumentované. Klúčom nie je tradičná „záchrana”, zachovávanie súčasnosti pre bu-
dúcnosť riadené výlučne kurátorom, ale spoločenská spolupráca. Jasne to naznačuje aj pod-
statné zmeny, ktoré nastali v súvislosti s pozíciou a úlohou muzeológa. Ale nový alebo súčasný 
zber prináša značné zmeny v rámci múzejných úloh a funkcií, aj z hľadiska autority a zaužíva-
ných foriem múzejných činností. Súčasný zber zároveň pretvára aj systém vzťahov medzi mú-
zeom a spoločnosťou. Na jednej strane je príčinou tejto reorganizácie, na druhej strane dobre 
viditeľným činiteľom novej siete vzťahov. Buďme odvážni a verme mu!

13  Kurátorkou výstavy bola Zsófi a Frazon, muzeologička. Viď: http://www.etnomobil.hu/
14  Kurátorkou programu SFB je Ildikó Simonovics, muzeologička, historička módy. Viď: http://streetfashionbudapest.
hu/browse.
15  Obsiahlejšie viď: Simon 2010.
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Politika, vec verejná.
Stanislav Mičev – Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica

Motto:
„Kultúrna dohoda: dohoda, ktorú uzatvárajú dve štáty, ktoré sa nedokázali dohodnúť na ni-

čom inom.“   Georges Elgozy

Slovo Politika pochádza z neskorolatinského politice a gréckeho slova politiké – umenie sprá-
vy štátu. Je odvodené od gréckeho slova  pólis označujúceho v prvotnom význame mesto, vo 
význame prenesenom mestský štát a občianstvo, príslušnosť k tomuto štátu. V podstate je poli-
tika procesom, ktorý využíva určitá skupina ľudí na dosiahnutie svojho cieľa využívajúc pri tom 
rôzne metódy a postupy. Na to, aby svoje ciele mohli politici realizovať potrebujú dosiahnuť po-
litickú moc. V demokratických krajinách sa k nej dostávajú prostredníctvom volieb. Získanie 
politickej moci sa však často deje aj násilnou formou. Politici sa ako skupina združená v strane, 
alebo hnutí snažia dosiahnuť politickú moc, alebo si ju udržať a to či už na štátnej, alebo obec-
nej úrovni. Okrem politických strán a hnutí zasahujú do politiky aj iné subjekty – napríklad od-
bory, cirkvi a cirkevné organizácie, občianske hnutia, či aktivisti, ako aj záujmové, alebo profe-
sijné združenia. Jednu z najvýstižnejších defi nícií politiky povedal významný nemecký politik 
19. storočia Bismarck: „Politika nie je exaktná veda... je to umenie možného“. Mne sa z dnešného 
pohľadu vidí nadmieru výstižná aj charakteristika amerického satirika a spisovateľa Ambrose 
Bierca: „Politika je bitka kvôli záujmom, maskovaná ako zápolenie kvôli zásadám.“ Samozrejme, 
že táto defi nícia je ako ušitá na dnešnú dobu, aj keď jej autor zomrel skoro pred storočím. Ide 
len o to o čie záujmy ide, či o štátne, stranícke, alebo len skupinové, či osobné. Mohol by som sa-
mozrejme pokračovať aj v tomto duchu, ale je tu aj výrok veľkého francúzskeho politika Charle-
sa de Gaulla: „Prišiel som k záveru, že politika je príliš vážna vec, na to aby mohla byť prenechaná 
len politikom.“ Tu si možno len povzdychnúť, aká je škoda, že samotní politici to nerešpektu-
jú. U nás sa tiež tradujú výroky, ktoré zľudoveli „politika je pánske huncútstvo“, alebo „politi-
ka je umenie, ako zabrániť ľuďom, aby sa plietli do vecí, ktoré sa ich týkajú.“ V súvislosti s kul-
túrou zvykneme hovoriť hlavne o dvoch významovo odlišných pojmoch - o politickej kultúre 
a o kultúrnej politike. Tu použijem známu internetovú encyklopédiu, ktorá uvádza: „Pojmom 
politická kultúra sa zvyčajne označuje súbor hodnôt a neformálnych etických pravidiel, dodržia-
vanie ktorých verejnosť očakáva od politických strán a osôb činných v politickom živote bez ohľa-
du na ich stranícku, etnickú, či ideologickú príslušnosť.“1 Nás samozrejme viac zaujíma kultúrna 
politika, hlavne kultúrna politika EÚ a Slovenskej republiky vo vzťahu k múzejným problémom 
a k ochrane kultúrneho dedičstva. Lebo vlastne na kultúrnej politike sú založené aj možnosti 
realizácie dokumentovania politickej činnosti na Slovensku po roku 1989.

Slovenská republika prešla od roku 1989 búrlivým politickým vývojom spojeným s dovtedy 
nerealizovateľnými politickými, hospodárskymi a spoločenskými zmenami. Najvýznamnejší-
mi míľnikmi, ktoré ani pri múzejnej činnosti nemôžeme ignorovať boli:

1  Dostupné na internete: http://sk.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_kult%C3%BAra 

koniec roku 1989  -  politické zmeny súvisiace s koncom komunistického režimu a po-
stupným, prechodom k demokratickým formám vládnutia

1. január  1993  -  vznik Slovenskej republiky na základe ústavného zákona schválené-
ho Federálnym zhromaždením ČSFR. 

29. marec 2004  - Slovensko sa stalo členom NATO 
1. máj 2004  - Slovensko je členom Európskej únie.
december 2007  - Slovensko je členom Schengenského priestoru.
1. januára 2009       - Slovensko je členom Eurozóny
Tieto významné politické rozhodnutia, aspoň o tom neviem, nie sú podľa všetkého dosiaľ 

múzejne dokumentované na potrebnej úrovni. Ide pri tom o historické medzníky, ktoré bolo 
potrebné ihneď dokumentovať, archivovať, alebo cez zbierkové predmety múzejne spracová-
vať. Nie je teraz veľmi populárne používať príklady z doby minulej, ale jeden tu predsa len 
použijem. Prelomovou bitkou druhej svetovej vojny bol boj o Stalingrad. Už v priebehu tejto 
neľútostnej bitky bolo založené dnešné Múzeum Stalingradskej bitky vo Volgograde. Pracov-
níci tohto múzea už počas bojov dokumentovali túto udalosť. Iste, malo to hlavne ideologickú 
podstatu, ale dnes má múzeum neoceniteľné zbierky. Zachoval sa napríklad list vojaka otco-
vi, kde mu písal, že ak padne jeho poslednú fotografi u nájde v tomto múzeu – pracovníci fo-
tografovali všetkých vojakov, ktorí odchádzali na front. Bohužiaľ ako to už býva – stalo sa to 
najhoršie. Otec si však po poslednú fotografi u svojho syna do múzea prišiel. Udalosti po roku 
1989 sú pre slovenský národ prelomové a je podľa mňa skoro isté, že o niekoľko desaťročí budú 
múzea prácne hľadať dokumenty, svedkov udalostí a artefakty. Jednoducho chytať posledný 
vagón odchádzajúceho vlaku. Spoločenská objednávka tu možno ešte nie je, až na príležitost-
né výstavy pri výročiach týchto udalostí, ale politická objednávka tu podľa môjho skromného 
názoru už dávno mala byť. Možno budem príliš odvážny, keď poviem, že aj založením nového 
múzea – Múzea Slovenskej republiky, či Múzea Slovenskej štátnosti, alebo Múzea moderných 
slovenských dejín. Jeho úlohou aj na niekoľko rokov by mohlo byť len získavanie potrebných 
artefaktov, dokumentov, výpovedí, ktoré by sa ukladali do moderných depozitných priestorov. 
Expozícia by mohla pokojne počkať aj niekoľko rokov. Je to nezmysel? Myslím si, že vôbec nie. 
Je to len predvídavosť.

Kultúra a politika, alebo kultúrna politika.
Fenoménu kultúrnej politiky som sa venoval niekoľko rokov. Skončil som s  tým v  roku 

2006 vidiac akúsi márnosť svojho úsilia o  jej posun do  stredu politického a  spoločenského 
záujmu. Deklarovanie záujmu politikov o kultúru samozrejme existuje. Musíme si však uve-
domiť, že pracovníci kultúry a ešte menej pracovníci starajúci sa o kultúrne dedičstvo nedis-
ponujú ani významným voličským potenciálom ani hlasom tento potenciál zvyšujúcim. Všim-
nime si, kedy sa zdvihne záujem o ochranu kultúrneho dedičstva. Napríklad keď zhorí strecha 
Krásnej Hôrky. Tragédia, je to samozrejme aj pre nás. Koho však zaujíma v akých priestoroch 
sú uložené neoceniteľné historické artefakty a výnimočné umelecké diela? Plesne, prašnosť, 
neexistujúce fi nančné zdroje na konzervovanie a reštaurovanie. Vláda síce prijíma význam-
né a navonok veľavravné a všeobímajúce dokumenty, ktoré však v reálnom čase nevie napl-
niť pre nedostatok verejných zdrojov. Ich odpočet však požaduje. Medzi strategické materiály 
ministerstva kultúry patria aj dokumenty, ktoré sa dotýkajú práce múzeí, či už výlučne alebo 
okrajovo:
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Koncepcia starostlivosti o miestnu a regionálnu kultúry, Koncepcia starostlivosti o tradič-
nú ľudovú kultúru, Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry, Stratégia rozvoja osveto-
vej činnosti.2

Koncepcia ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva v krízových situáciách.3

Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike.4

Koncepcia zamerania a podpory výskumu a vývoja v rezorte MK SR.5

Koncepcia ochrany pamiatkového fondu.6

Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a od-
borných činností v rezorte kultúry.7

Je potrebné kvitovať snahu ministerstva kultúry pri tvorbe týchto dokumentov. Ak sa naprí-
klad pozrieme na Stratégiu rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike je potrebné konšta-
tovať, že sa niektoré ciele podarilo aj naplniť. Bez väčšej zainteresovanosti štátu, bez zvýšenia 
fi nančných prostriedkov pre kultúru a hlavne a v prvom rade bez spoločenského ohodnotenia 
neoceniteľnej práce pracovníkov starajúcich sa o slovenské kultúrne dedičstvo nie je možné 
dosiahnuť predpokladané výsledky.

Kultúra sa v programových vyhláseniach vlád po roku 1989 nikdy nestala stredobodom zá-
ujmu. Je to o to prekvapujúcejšie, že upevňovanie národnej a štátnej identity bez účasti kultúry 
nie je možné. Dvojnásobne to platí pri tak mladom štáte akým je Slovenská republika. Bol by 
som aj z tohto dôvodu očakával oveľa intenzívnejší záujem vládnych garnitúr o kultúru a hlav-
ne o ochranu kultúrneho dedičstva. 

Politické rozhodnutia po roku 1989 v oblasti kultúry nie vždy boli rozhodnutiami šťast-
nými. Prvým závažným právnym aktom, ktorý výrazne zmenil štruktúru zriaďovateľskej pô-
sobnosti ku kultúrnym organizáciám bol zákon o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľ-
skej funkcie národných výborov na ústredné orgány štátnej správy a obce.8 Zákon v podstate 
od základov zmenil štruktúru zriaďovateľskej pôsobnosti kultúrnych inštitúcií, pričom kom-
petencie prevzali obce a ministerstvo kultúry. Od 1. januára 1991 prešlo do pôsobnosti Mi-
nisterstva kultúry Slovenskej republiky 157 príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľmi 
boli predtým bývalé okresné a krajské národné výbory, pričom k 1.januáru 1990 patrilo do pô-
sobnosti MK SR len 27 príspevkových, 21 rozpočtových a 19 hospodárskych organizácií (spo-
lu 67 organizácií). V priebehu roku 1990 však došlo k ich transformácii tak, že sa zvýšil počet 
príspevkových organizácií o 10 a počet rozpočtových sa znížil o 6. K 1.januáru 1992 nakoniec 
bolo v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 230 organizácií. Išlo o 14 rozpoč-
tových, 199 príspevkových organizácií a 17 štátnych podnikov, resp. hospodárskych organi-

2   dostupné na internete: http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/tradicna-kultura-a-osveta/
dokumenty-114.html

3   dostupné na internete: http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-
pamiatok/dokumenty-d9.html

4   dostupné na internete: http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/muzea-a-
galerie/dokumenty-ec.html

5   dostupné na internete: http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/vyskum-a-
vyvoj-v-rezorte-kultury-25e.html

6   dostupné na internete: http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/
BodRokovaniaDetail?idMaterial=20286

7   dostupné na internete: http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dokumenty/strategicke-materialy-
ministerstva-129.html 

8  Zákon c. 518/1990 Zb.

zácií. Výkonné zariadenia miestnych a mestských národných výborov prešli do kompetencie 
miestnych samosprávnych orgánov. S odstupom času je pohľad na túto prvú systémovú zme-
nu v riadení kultúry rozporuplný. Veľká časť kultúrnych zariadení síce prešla na mestá a obce, 
ale nedostatočné fi nančné zabezpečenie ich činnosti a zmena priorít u obecných zastupiteľ-
stiev viedli v mnohých prípadoch nielen k zrušeniu pracovných miest v kultúrnych zariade-
niach, ale bohužiaľ aj k zmenám využitia budov dovtedy slúžiacich na kultúrne účely. Zároveň 
došlo pri prechode množstva organizácií do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky k silnej centralizácii, čiže bol dosiahnutý opačný efekt, ako mal byt do-
siahnutý. Situácia, ktorá vznikla na najvyššom rezortnom orgáne bola dlhodobo neudržateľná, 
aj keď sa zdôrazňovalo, že ide len o prechodné opatrenie. Malo v podstate ísť o ochranu orga-
nizácií na miestnej a regionálnej úrovni pred rozhodnutiami samospráv vyplývajúcimi z eko-
nomických tlakov.9

Ako sa ukázalo, prechodné riešenie vydržalo niekoľko rokov, aj keď treba povedať, že Mi-
nisterstvo kultúry Slovenskej republiky sa pokúsilo neudržateľnú situáciu riešiť, aj keď trochu 
svojráznym spôsobom, ktorý nemenil štruktúru zriaďovateľskej pôsobnosti v pozícii štát a sa-
mospráva, len preskupil kultúrne organizácie v štátnej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ako uká-
zal vývoj, bol to krok do prázdna. Tieto kroky boli vyvolané zmenami v organizácii miestnej 
štátnej správy.10 Vzniklo osem krajov, čo bol základ budúceho vytvorenia samosprávnych re-
giónov, zatiaľ však plne v ingerencii štátu, keď kompetencie boli presunuté na krajské úrady. 
Ministerstvo kultúry sa rozhodlo pre netradičné riešenie založené na  zlučovaní kultúrnych 
organizácií, čo bolo zdôvodňované znižovaním ich poctu a zefektívnením s nimi súvisiacich 
obslužných činností. V prvom rade išlo o zníženie poctu organizácií priamo riadených minis-
terstvom, čo by bolo logickým vyústením neudržateľného stavu, ktorý vznikol po roku 1991. 
Viedlo to k založeniu regionálnych kultúrnych centier, ktoré boli riadené intendantom. Múzeá, 
galérie, knižnice, osvetové zariadenia, hvezdárne a ZOO zabezpečujúce služby v regióne boli 
zlúčené na teritoriálnom princípe do jedného právneho subjektu.11

V priebehu roku 1996 došlo k ukončeniu tohto procesu. Ako sa ukázalo tento experiment 
nemal dlhé trvanie. Z pôvodných 217 organizácií zostalo v zriaďovateľskej pôsobnosti minis-
terstva kultúry celkom 31 subjektov, pričom rezort upustil od pôvodnej požiadavky, aby v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti boli aj regionálne kultúrne centrá. Tieto nakoniec skončili v zria-
ďovateľskej pôsobnosti krajských úradov. Ak bolo cieľom tejto reformy posilnenie regionálne-
ho princípu v riadení kultúry, tak sa minul účinkom. Organizácie tým, že prešli pod krajské 
úrady zmenili aj rezortné riadenie - z ministerstva kultúry na ministerstvo vnútra. Vytvore-
ním regionálnych kultúrnych centier došlo k strate právnej subjektivity kultúrnych organizácií 
v regiónoch, čím sa výrazne skomplikovala ich činnosť.12 Celý proces bol nakoniec zmenený 
začiatkom roku 1999, keď nová vláda zrušila regionálne kultúrne centrá, ako aj divadelné regi-
onálne celky a vrátila kultúrnym organizáciám ich právnu subjektivitu. K závažným zmenám 
v štruktúre zriaďovateľskej pôsobnosti kultúrnych organizácií došlo v procesoch po schválení 
základného dokumentu Stratégie reformy verejnej správy v Slovenskej republike.13 Na základe 

9   bližšie pozri: Strelková J.: Cesty transformácie v kultúre 1990 - 2000, Národná osveta c.11 a 12/2000, Národná 
správa o kultúrnej politike

10  Zákon c. 222/1996 Z. z.
11  Národná správa o kultúrnej politike
12  Národná správa o kultúrnej politike
13  Uznesenie vlády SR c. 695/1999
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týchto procesov rozpracovalo ministerstvo kultúry v auguste 1999 základnú predstavu svojho 
postupu pri napĺňaní tohto dokumentu pod názvom Podiel MK SR na plnení úloh Stratégie 
reformy verejnej správy v Slovenskej republike.14 V oblasti administratívno-právnej činnos-
ti projekt novým spôsobom, formou špecializovanej štátnej správy, rieši výkon štátnej správy 
na úseku ochrany pamiatkového fondu. V oblasti hospodársko - riadiacej činnosti vymedzil 
prechod zriaďovateľskej funkcie k 152 kultúrnym inštitúciám zo zriaďovateľskej pôsobnosti 
krajských úradov do pôsobnosti územnej samosprávy - 151 do zriaďovateľskej pôsobnosti sa-
mosprávnych krajov a 1 do zriaďovateľskej pôsobnosti obce. S odôvodnením osobitého výz-
namu niektorých kultúrnych inštitúcií projekt riešil presun zriaďovateľskej funkcie ku 13 kul-
túrnym inštitúciám zo zriaďovateľskej pôsobnosti krajských úradov do pôsobnosti ústredných 
orgánov štátnej správy (11 inštitúcií do pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
a 2 inštitúcie do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky).15 Aktuálnu 
situáciu kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských úradov a námety na op-
timalizáciu podmienok ich prechodu na územnú samosprávu a ďalšiu existenciu týchto inšti-
túcií v jej pôsobnosti konkrétnejšie mapoval osobitný materiál ministerstva kultúry - Správa 
o štruktúre a činnosti kultúrnych inštitúcií s regionálnou pôsobnosťou, ktorú prerokovala vlá-
da Slovenskej republiky v septembri 2000.16 V priebehu prípravy reformy verejnej správy v pô-
sobnosti ministerstva kultúry sa jeho Projekt na odovzdávanie kompetencií zo štátnej správy 
na územnú samosprávu viackrát aktualizoval a ku dňu 1. apríla 2002 v plnom rozsahu aj rea-
lizoval.17

Na tomto mieste je možné konštatovať, že došlo k najvýznamnejšej zmene v štruktúre or-
ganizácií v rezorte kultúry od roku 1989. Napriek tomu, že išlo o výraznú zmenu, nie vo všet-
kých prípadoch možno akceptovať rozhodnutia rezortu. Týka sa to napríklad národnostných 
múzeí. Prečo boli začlenené do Slovenského národného múzea a obdobný model nebol rea-
lizovaný pri národnostných divadlách? Pod regionálne samosprávy patria aj niektoré iné or-
ganizácie nachádzajúce sa v štruktúre Slovenského národného múzea a dotiahnuť by sa mala 
decentralizácia aj v oblasti knižníc. Práve pri týchto závažných rozhodnutiach bola absencia 
štátnej kultúrnej politiky najcitlivejšia. Z kroka na krok postupovalo tak ministerstvo kultúry, 
ako aj samosprávne kraje. Na tomto mieste by bolo asi vhodné venovať sa jednotlivým progra-
movým vyhláseniam ponovembrových vlád. Tieto až do roku 2005 som spracoval v iných ma-
teriáloch, ktoré sú dostupné a preto sa k nim nebudem vracať.18

Rezort si dávnejšie, ako jeden zo základných cieľov, stanovil vypracovanie Koncepcie štát-
nej kultúrnej politiky. Dokument v roku 2004 schválila vláda SR s pripomienkami, ktoré sa 
týkali hlavne fi nančného zabezpečenia predkladaného zámeru.19 Už vo fáze medzirezortného 
pripomienkovania o tento materiál neprejavili jednotlivé rezorty vážnejší záujem. Jazyk a šty-
listika doteraz platného materiálu je značne nezrozumiteľná a zbytočne komplikovaná, čo spô-
sobuje problémy pri jeho pochopení. Tento dokument nároky na koncepčný materiál podľa 
môjho názoru nespĺňa. Úlohy v ňom stanovené sú nereálne a aj preto sa neplnia.  Myšlienka 

14  Reforma verejnej správy v kultúre, MK SR str. 1
15  Reforma verejnej správy v kultúre, MK SR str. 1
16  Uznesenie vlády SR c. 762/2000
17  Reforma verejnej správy v kultúre, str. 2
18   O kultúrnej politike po roku 1989 a Kultúra 2002 – 2005. Dostupné na internete: http://www.muzeumsnp.sk/

index.php?a0=kontakty&a1=riaditel_muzea
19  Uznesenie vlády SR c. 1067/2004

viaczdrojového fi nancovania, ktorú schválený dokument obsahuje nie je samozrejme ničím 
novým a periodicky sa opakuje vo všetkých programových vyhláseniach vlád SR od roku 1989. 
K realizácii však dosial nedošlo. Každá aktivita ministerstva kultúry narazila na zásadný odpor 
ministerstva fi nancií, ktoré takéto kroky zvykne označiť za nesystémové.

V posledných dvoch programových vyhláseniach vlád Slovenskej republiky sa konšta-
tovala dôležitosť kultúry pre spoločnosť a  jej nezastupiteľné miesto. Krátkosť vládnutia 
predchádzajúceho kabinetu neumožňuje zhodnotiť naplnenie cieľov v oblasti ochrany kul-
túrneho dedičstva. Zámery boli formulované síce všeobecne, ale dávali nádej na skvalitne-
nie starostlivosti aj v tejto oblasti: „Vláda SR vylepší legislatívne prostredie v oblasti kultúrne-
ho dedičstva a pripraví strednodobé strategické materiály, ktoré stanovia priority a ciele v oblasti 
rozvoja múzeí, galérií a knižníc, ako aj pamiatkového fondu.

Vláda SR bude realizovať projekty digitalizácie kultúrneho dedičstva a implementovať prís-
lušné programy. Posilní postavenie knižníc ako centier vedomostí a poznania, využívajúc súčas-
né informačno-technologické možnosti. Zároveň podporí využívanie kultúrnych služieb pamäťo-
vých inštitúcií, múzeí a galérií na rozvoj cestovného ruchu. Vláda SR zachová a obnoví pamiatky 
kultúrneho dedičstva aj s pomocou efektívneho využitia štrukturálnych fondov v novom progra-
movacom období.“20  Programové vyhlásenie súčasnej vlády sa javí ako veľmi ambiciózne, keď 
vo všeobecnej časti hovorí o tom že  „vláda si uvedomuje dlhodobý verejný dlh voči kultúre, ne-
docenenie jej významu a absenciu systémových zmien utvárajúcich adekvátne podmienky na jej 
rozvoj. Je potrebná politika, ktorá kultúre nielen prizná spoločenskú dôležitosť, ale jej poskytne 
aj výraznejšiu podporu. Nejde o oblasť, na ktorej sa dá v nasledujúcich rokoch šetriť.“ Sympa-
ticky pôsobia aj zámery v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, kde sa konštatuje, že  „Vláda 
bude naďalej vytvárať podmienky na záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva Slovenskej repub-
liky, na jeho zachovanie a systematické sprístupňovanie na kultúrne, vzdelávacie a prezentačné 
účely, predovšetkým prostredníctvom projektov digitalizácie. Vláda schváli stratégie pamäťových 
a fondových inštitúcií na roky 2013 - 2020 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť procesu digitalizá-
cie a tiež ochranu a rozširovanie ich zbierkových a informačných fondov. Takisto podporí mul-
tikultúrne a komunitné aktivity knižníc, múzeí a galérií.“21Stojí pred nami úloha vypracovania 
novej Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike. Je potrebné pri ňom vychádzať 
z  reálnych možností. Možno by stálo za  úvahu spracovať ako samostatnú časť víziu rozvo-
ja a samostatne časť s reálnymi možnosťami na nasledujúce roky. V každom prípade projekt 
Digitálne múzeum posúva slovenské múzeá výrazne do 21. storočia a bude potrebné z tohto 
pohľadu meniť aj zorný uhol jednotlivých inštitúcií na zbierkové predmety a spôsoby ich vy-
užitia. Projekt bohužiaľ nemôže riešiť problémy reštaurovania, konzervovania a adekvátneho 
uloženia zbierkových predmetov. Vízia samostatného operačného programu kultúra v novom 
programovom období na roky 2014 – 2021 však dáva reálnu možnosť aj na dlhodobé riešenie 
týchto problémov.

20   Dostupné na internete: http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-obdobie-
rokov-2010-2014/ 

21  Dostupné na internete: http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2012-2016/ 
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Digitálny vek a múzejná/galerijná 
dokumentácia. Ako na to?
Jana Bahurinská – Slovenská národná galéria

 

Abstrakt: Príspevok sumarizuje skúsenosti autorky súvisiace s budovaním komplexného in-
formačného systému pre potreby galerijnej dokumentácie od roku 1990 po súčasnosť. Popisuje 
jednotlivé fázy vývoja Informačného systéme pre galérie – Centrálna evidencia diel výtvarného 
umenia (ISG-CEDVU), ktorý pre potreby galérií na Slovensku vyvíja a poskytuje na využívanie 
Slovenská národná galéria (SNG).

Na úvod by som chcela uviesť pár faktov, ktoré determinovali môj prístup pri koncepcii 
tohto príspevku. Podnázov konferencie vymedzuje obdobie, ktorému sa účastníci budú veno-
vať (čiže dokumentácia po roku 1989). A práve od roku 1990 som nastúpila práve na tomto 
poli ako nová pracovníčka do SNG. Dodnes v tejto inštitúcii pracujem a venujem  sa tejto od-
bornej činnosti. Počas plnenia pracovných úloh som samozrejme sledovala vývoj v oblasti do-
kumentovania komplexnej galerijnej a múzejnej dokumentácie v zahraničí nielen štúdiom pe-
riodík, dokumentov, ale aj stážovaním v renomovaných inštitúciách v USA, Kanade a v ďalších 
európskych krajinách. Práve táto skutočnosť mi dala istotu, že projekt CEDVU (Centrálna Evi-
dencia Diel Výtvarného Umenia), za ktorého stav a vývoj som roky zodpovedná, koncipujem 
a posúvam v spolupráci s mojimi odbornými spolupracovníkmi v SNG správnym smerom. 

Organizátorom tejto konferencie by som chcela poďakovať za to, že ma oslovili aktívne sa 
zúčastniť a za poskytnutie priestoru na publikovanie tohto príspevku v zborníku..

Príspevok som zamerala na  sumarizovanie zlomových období počas môjho pôsobenia 
v oblasti galerijnej dokumentácie, čiže ponúkam výpočet skutočností a osobných pracovných 
skúseností. 

V príspevku nenájdete odkazy na metodické príručky, analýzy technických a iných štan-
dardov, ani manuály a odkazy na už publikované články, štúdie, príspevky. V súčasnej inter-
netovej dobe má každý odborný pracovník možnosť najmä prostredníctvom internetu dostať 
sa k všetkým potrebným dokumentom, fungujúcim informačno-dokumentačným systémom 
galérií a múzeí na celom svete.   

Dôraz príspevku nebude kladený na popisovanie vývoja dátových štruktúr pre jednotlivé 
moduly informačného systému určeného na komplexnú galerijnú dokumentáciu, ani analýze 
budovaných slovníkov, tezaurov, číselníkov, autorít  potrebných na dobré fungovanie systémov 
zápisu údajov do informačných systémov a na efektívne funkcie vyhľadávania relevantných in-
formácií a tvorbu špecifi ckých výstupov.

Len letmo sa dotknem popisu soft vérových riešení, ktoré SNG pri vývoji dokumentačného 
systému postupne zvolila a použila.

Čo chcem určite zdôrazniť je význam kvalitne spracovanej komplexnej dokumentácie 
ku každému zbierkovému predmetu, ktorý galéria/múzeum spravuje. Určite so mnou sú-
hlasia kurátori, či kustódi zbierok, reštaurátori, správcovia depozitárov, pracovníci zodpovední 

za evidovanie výpožičiek zbierkových predmetov ako aj verejnosť, ktorá má už dnes možnosť 
cez prezentačné portály inštitúcií sa oboznámiť  s bohatým kultúrnym dedičstvom spravova-
ným galériami, múzeami, knižnicami a inými fondovými a zbierkovými inštitúciami.

V roku 2011 sa SNG ako aj ďalšie inštitúcie z rezortu kultúry stala prijímateľom fi nančných 
prostriedkov z EU určených na Operačný program informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 
na realizáciu národného projektu Digitálna galéria. 

Cieľom projektu je zdigitalizovať 110 000 zbierkových predmetov, ktoré sú v správe SNG 
a ďalších 17 zbierkotvorných galérií na Slovensku. Zjednodušene povedané: SNG ako správ-
ca centrálnej databázy diel výtvarného umenia v správe galérií na Slovensku musela pripraviť 
tzv. digitalizačný plán, ktorého základom je zoznam zbierkových predmetov, ktoré sa v rámci 
projektu zdigitalizujú – čiže z ktorých sa vytvoria digitálne reprodukcie využitím špičkových 
technológií skenovania a fotografovania.. Ak by v tomto čase neexistovala pomerne unifi ko-
vaná, spoľahlivá, komplexná centrálna databáza diel výtvarného umenia  v zbierkach galérií, 
táto úloha by bola nesplniteľná a projekt Digitálna galéria by nebol realizovateľný. Aj primera-
ná kompletnosť popisných údajov priradených v databáze k jednotlivým dielam – zbierkovým 
predmetom umožnila spracovanie rozmanitých výstupov pre potreby riadenia celého projek-
tu: diela podľa rozmerov – rozdielne veľké skenovacie plochy 3 skenerov; diela podľa výtvarné-
ho druhu  a nosiča pre potreby voľby technológie – vertikálny skener pre maľby, horizontálne 
skenery pre kresby, grafi ky, plagáty fotografi e, digitálne fotoaparáty pre sochy a 3 D úžitkové 
predmety; podľa jednotlivých inštitúcií – galérií pre potreby spresnenia logistiky a plánovania 
harmonogramov.
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Práve spustenie projektu Digitálna galéria „vyburcovalo“ pracovníkov SNG ako aj pra-
covníkov spolupracujúcich galérií do zvýšeného úsilia pri kontrole dokumentačných údajov, 
pri dopĺňaní chýbajúcich údajov v „povinných položkách“ dokumentačných záznamov , pri 
oprave chybných údajov. Okrem údajov tzv. popisných – v  rámci katalogizačného modulu 
ISG-CEDVU svoj význam nadobudli práve v  súvislosti s  rozbehnutým projektom aj údaje 
o reštaurátorských zásahoch na  tom-ktorom diele (reštaurátorský modul), údaje o „pohybe 
diel“ (modul pre správu zbierok a depozitárov). Len takto kompletná a komplexná dokumen-
tácia v systéme  ISG-CEDVU vytvorila možnosť SNG uchádzať sa o realizáciu národného pro-
jektu Digitálna galéria. Popísala som práve tento význam dokumentácie, lebo si ho pri mojej 
každodennej práci „rukolapne“ uvedomujem. 

 
Zlomové obdobia
•  70. roky 20. stor.- rozbehol sa projekt SNG Centrálny katalóg – Centrálna Evidencia Diel Vý-

tvarného Umenia v zbierkach galérií a múzeí na Slovensku – papierové dokumentačné kar-
ty s popisom + č/b fotografi a diela – centrálny katalóg v katalógových skriniach slúžil a slúži 
používateľom v SNG

•  Prvý ofi ciálny metodický dokument - Pravidlá katalogizácie umeleckých diel (Zora Ondrej-
čeková 1979)

•  Fotografovanie diel v galériách organizovala a zabezpečovala SNG-  fotografi  vysielaní zo 
SNG do regionálnych galérií

•  Centrálny katalóg sa etabloval ako významný zdroj informácií pre odbornú verejnosť
•  Do SNG som nastúpila v novembri 1990 a so mnou sa dostal do inštitúcie prvý počítač – PC
•  1991 – začal vývoj prvej soft vérovej aplikácie pre CEDVU – použili sme textový (knihovníc-

ky) systém CDS/ISIS – aplikáciu sme vyvinuli vlastnými internými kapacitami
•  Následne sme spracovali podrobnú metodiku na zápis údajov: Štandard pre popis diel vý-

tvarného umenia,  pracovné príručky, manuály
•  Centrálna databáza vznikla konverziou údajov z existujúcich papierových dokumentačných 

kariet do elektronickej databázy (1994-1995) – dáta nahrávali študenti dejín umenia FiF UK 
a výtvarného umenia VŠVU (platení boli z účelovej dotácie MK SR) 

•  Systém bol najprv prístupný len v SNG - zápis údajov a rešeršovanie v databáze
•  Nahraté zbierky jednotlivých galérií boli následne distribuované galériám, pracovníci galérií 

boli v SNG zaškolení na prácu v systéme, údaje skontrolovali, opravili, doplnili a poslali spať 
do SNG, tam boli zaradené do centrálnej databázy

•  Poskytované služby z centrálnej databázy – najmä vyhľadávanie diel podľa rôznych kritérií 
potvrdil dôležitosť jednotného systému zápisu údajov do jednotlivých položiek

•  Sledovanie vývoja v zahraničí: ICOM-CIDOC; CHIN Kanada, Getty Information Institute
•  Medzinárodné štandardy pre dokumentáciu zbierok: MDA – Spektrum, CHIN, CIDOC – 

CRM, CDWA, CCO 
•  Prelomový prvok – vznik internetu – možnosť posielania súborov – výstupov z CEDVU cez sieť
•  Prvé digitálne fotoaparáty – možnosť pripájania digitálnych fotografi í diel k  popisným 

údajom
•  Skenovanie existujúcich farebných diapozitívov diel (civilná vojenská služba)
•  Múzejná a galerijná legislatíva a jej zmeny v súvislosti s elektronizáciou dokumentácie (Zá-

kony, vyhlášky)

•  Prezentovanie časti zbierok SNG cez portál WEBIS NT – aplikácia nad CDS/ISIS (záznamy 
o dielach aj s digitálnymi reprodukciami diel)

•  2005 – príprava na prechod na novú modernú SW aplikáciu ISG-CEDVU – vývoj s  IBM 
a EEA – poskytnuté účelovo viazané fi nančné prostriedky z MK SR

•  Klient - server aplikácia – Open Source – Fedora, Java; migrácia údajov z pôvodného systé-
mu do novej aplikácie –veľmi náročná operácia

•  Od  2009 funguje on-line verzia centrálnej databázy – systém ISG-CEDVU je bezplatne 
sprostredkovaný a poskytnutý spolupracujúcim galériám (v septembri 2012 obsahovala cen-
trálna databáza 165 377 dokumentačných záznamov o dielach v správe SNG a zbierkotvor-
ných galérií na Slovensku)

•  Prebehol rad školení pracovníkov SNG a galérií na prácu v systéme – katalogizačný modul, 
spracované boli príručky, manuály, usmernenia

•  Postupné rozširovanie o ďalšie dokumentačné moduly: akvizičný, reštaurátorský, pre správu 
zbierok a depozitárov (vrátane pohybu diel a výpožičiek), správa digitálneho obsahu, pre-
zentačný modul

•  Od roku 2010 má široká verejnosť k dispozícii prezentačný portál www.webumenia.sk a sme 
pripravení poskytnúť časti zdokumentovaných a zdigitalizovaných zbierok aj pre portál eu-
ropeana.eu

Ukážka z prezentačného modulu ISG-CEDVU – webumenia.sk –  časť výstupu na tému vyhľadávania „Orava“
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Ukážka náhľadu jedného z vyhľadaných diel s popisnými 
údajmi

Ukážka väčšieho zobrazenia vybraného diela

Užitočné skúsenosti (Good practices) pri budovaní galerijnej dokumentácie:
•  Dvakrát meraj a raz strihaj
•  Step by step (krok po kroku)
•  Dokončiť začaté, nerozrobiť priveľa akcií naraz 
•  S vývojom SW sa musí vyvíjať i HW, potrebný je rýchly internet
•  Pri vývoji funkcionalít dbať na budúce plánovanie využitie zdokumentovaného a zdigitali-

zovaného obsahu
•  Kompletná galerijná dokumentácia potrebuje dobre nastavený pevný systém práce a vhodne 

zvolený tím spolupracovníkov – v dnešnej digitálnej dobe sa už vyžaduje primeraná infor-
matická gramotnosť

A čo by sme asi robili ináč?
Možno aj by sa našlo niečo, ale v súčasnej dynamickej dobe zabezpečujúc realizáciu pro-

jektu OPIS – Digitálna galéria sa nemáme čas zamýšľať nad minulosťou, musíme sa sústreďo-
vať tu a teraz, aby sme časovo zvládli náročné úlohy vyplývajúce z už spomínaného projektu.

Dejiny v provizóriu. 
Súčasné umenie v možnostiach SNG.
Petra Hanáková - Slovenská národná galéria, Bratislava

Abstrakt: Príspevok je prípadovou štúdiou peripetií Slovenskej národnej galérie pri doku-
mentovaní – výstavnom a  zbierkovom zaznamenávaní stopy novšieho umenia po  roku 1989. 
Konštatuje nesúslednosť západného muzeálneho boomu a  domácej všeobecnej mizérie mu-
zeálnych a  galerijných inštitúcií. Porovnáva stratégie a  priority zbierania súčasného umenia 
pred a  po  roku 1989. Venuje sa mediálnym charakteristikám nového umenia a  ich reprezen-
tácii v zbierkach. Na pozadí chátrajúceho premostenia SNG a jeho demoralizujúcich dôsledkov 
na prácu inštitúcie na záver načrtáva aktuálne tendencie výstavnej a kurátorskej praxe. 

  
Môj príspevok nesie názov Dejiny v provizóriu. Súčasné umenie v možnostiach SNG a ide 

o prípadovú štúdiu. Budem hovoriť o Slovenskej národnej galérii (SNG), ktorej prácu z vlast-
nej skúsenosti zbežne poznám a  ktorej akvizičné politiky novšieho umenia sú už rámcovo 
zmapované.1 Iná je prirodzene situácia v širšom euroamerickom kontexte muzeálnej prevádz-
ky umenia. Architektonicko-akvizičný boom múzeí súčasného umenia vrcholiaci na  Zápa-
de približne v čase pádu Opony, či neskoršia silná vlna second hand-ovej architektúry prie-
myselných budov, konvertovaných na múzeá umenia s vrcholom v elektrárni Tate Gallery sa 
síce v rokoch krízy značne oslabili, v našom kultúrnom priestore však nemali prakticky ni-
jakú odozvu. Nič, čo by mohlo byť obdobou (či oneskorenou stopou) západného muzeálne-
ho boomu, alebo komplexnejšej urbanistickej módy tzv. kunstquartiers s múzeom ako svojim 
centrom sme na Slovensku nezaznamenali. Urbanistické trendy umenia a kultúry sa po roku 
1989 niesli skôr v trende opúšťania a delimitovania ako obsadzovania.2 A príznačnou architek-
tonickou objednávkou sa v novej spoločnosti skôr ako galérie umenia stali obchodné galérie. 

S výnimkou koniarkovskej prístavby trnavskej galérie, niekoľkých konvertovaných Synagóg 
a súkromného priestoru Danubiana, nevzniklo po roku 1990 ani jedno nové verejne fi nan-
cované múzeum umenia. Hlavnou bilanciu muzeálneho boomu na slovenský spôsob sú tak 
po roku 1990 hlavne sľuby, provizóriá a defi city. Už približne desať rokov každoročne vzniká 
a zaniká, vlastne permanentne drhne (projekt) Kunsthalle súčasného umenia. Z rekonštrukcie 
SNG sa stáva nekonečná fatamorgána.  

Spoločenskú zmenu po  roku 1989 pocítili asi všetky múzeá. Zmizol stranícky úbežník 
a ním orchestrovaná história. Zviazané ruky historiografi e sa uvoľnili a okamžite vrhli na mi-
nulosť. Zmena orientácie preskupila zbierky - mnohé diela, mená, -izmy... doteraz na výslní 

1   Pozri: 60 rokov otvorené. Katalóg výstavy. SNG : Bratislava, 2008; Ročenka Slovenskej národnej galérie 
v Bratislave. Galéria 2007-2008. SNG : Bratislava, 2009.  

2   Naddimenzivané kulturáky, nedostavané novostavby, vôbec chátrajúce telá budov kultúrnych funkcií sú 
evidentným dokladom toho, že za minulého režimu šlapala ofi ciálna kultúra na podstatne väčší rozpočet. Objem 
peňazí sa prirodzene ťažko porovnáva. Faktom je však i pokles objemu fi nancií na akvizície. Zbierkové fondy sa 
po roku 1989 plnia pomalšie ako v predchádzajúcich dekádach.   
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vytesnila,3 iné vytiahla z depozitov, zároveň objavila obrovské množstvo akvizične nepokry-
tých medzier, ktoré bolo treba urýchlene zaplniť.4 Retro-orientácia, určovaná rekonštrukciou 
minulosti, programovou rehabilitáciou minulým režimom cenzurovaných miest, však spôso-
bila jednu vec: inštitúciám ušla súčasnosť. Jej stopa nebola plnohodnotne zaznamenaná. Ak 
prvé ponovembrové nákupy novšieho umenia v rokoch 1990-1991 sľubovali rýchlo preklenúť 
akvizičný sklz, po odchode Zuzany Bartošovej, prvej porevolučnej riaditeľky SNG, sa galéria 
prepla skôr do režimu starého umenia. Problematický nákup tzv. Hraškovej zbierky na nie-
koľko rokov zaplomboval akvizície. Nová vrstva umenia sa začala výraznejšie znovu otláčať 
do zbierok až okolo roku 2000.5 

Na rozdiel od situácie pred rokom 1989, kedy sa neslovenské akvizície sústreďovali širšie 
na súčasné „umenie socialistických krajín“, ba výnimočne i na „pokrokových umelcov kapi-
talistických krajín“, po roku 1990 je pokrytie (ešte) regionálnejšie. Nakupuje sa skoro výlučne 
umenie domácej proveniencie. Až na pár výnimiek, ktoré súvisia s výstavami, so sporadickými 
pokusmi o znovu-nakopnutie (stredo)európskej zbierky, alebo darmi zahraničných umelcov, 
stopa neslovenského súčasného umenia je nereprezentatívna a výstavne ako celok prakticky 
nezužitkovateľná. Domáce dejiny umenia - a je to v prvom rade vec rozpočtu - sa tak po ro-
koch „proletárskeho internacionalizmu“ pozvoľna znovu zacykľujú do  vlastného národného 
Príbehu umenia. Tento trend protirečí očakávaniam vývoja po roku 1989 - predstave prieniku 
nášho umenia na Západ a naopak, túžbe po akomsi s-kompatibilnení príbehov umenia a inšti-
tucionálnych štruktúr. Je však zreteľný aj v iných disciplínach.6 Pomerne slabý je po roku 1989 
aj výstavný a akvizičný záujem o vývoj českého umenia. Istý stredoeurópsky obrat je zazname-
nateľný okolo roku 2000, najmä vo výstavách. Zrkadlí politikum Visegradu a jeho projektovo-
-grantové možnosti. Ich dôsledkom je v posledných rokoch aj zintenzívnenie československej 
vzájomnosti. V zbierkach ešte tieto trendy veľmi nevidno, v súčasnom umení sú však evidentné. 

Špecifi kom našej inštitúcie je jej fúzovaná identita a tomu zodpovedajúce, často si navzá-
jom protirečiace povinnosti. SNG v sebe zlučuje minimálne tri, ak nie štyri štandardné mu-

3   účasné umenie prednovembrovej minulosti sa skoro paušálne preklopilo do špecifi ckého kvázi-historického žánru 
zvaného socialistický realizmus, hoci mnohokrát o tento –izmus ani nejde. Skôr o akýsi zmäkčený, socialisticky 
civilizovaný a cizelovaný surrealizmus, prípadne abstrakcionizmus. A hoci je ľahko možné, že v širšom horizonte 
tkvie budúci potenciál možno paradoxne v socialistickom dedičstve našich zbierok, obrovské kolekcie takých 
autorov a autoriek ako Milan Chovanec, Edita Spannerová, Ivan Vychlopen, Peter Romaňák či Viera Žilinčanová, 
nemajú nateraz v depozitoch progresívnejších galérií prakticky nijaké využitie. Pre človeka mimo sféry výtvarného 
umenia je možno táto situácia prekvapením. Stopa starého kánonu umenia totiž v médiách a povedomí strednej 
triedy naďalej prežíva. Verejné médiá zatiaľ estetickú zmenu, ba ani zmenu mediálnu nezaznamenali. Najmä 
Markíza a TA3 tak predstavujú obraz súčasného výtvarného umenia absolútne mimo bežný s tým čo za kvalitu, 
aktualitu a autenticitu konsenzuálne považujú hoci kurátori SNG. Ak teda dnes hovoríme o dokumentácii umenia 
či umeleckej produkcie po roku 1989 nemali by sme túto rôznobežnosť informačných stôp ignorovať. Ak predstava 
kvality je v galerijných zbierkach relatívne ustálená (vedia sa viac menej zhodnúť na istých menách), archívy 
médií nám v budúcnosti sprostredkujú úplne iný obraz. A my sa oprávnene budeme pýtať prečo? 

4   Podobným procesom si prešla i kunsthistória. Ak porovnáme akvizície z roku 1989 a 1990, máme pred sebou dva 
svety. A medzi nimi obrovskú priepasť. Medzi zbieraním pred a po roku 1989 neexistuje na úrovni súčasného 
umenia prakticky nijaká kontinuita. Najlepšie to vidieť na výstavách. Väčšina z nich prezentuje skoro výlučne diela 
nakúpené až po roku 1989. Visieť zostali kedysi veľkoryso budované zbierky grafi ky (napr. zbierka best of z BIBu) 
a insitného umenia, pod tlakom nových mediálnych priorít považované dokonca, hoci dosť krátkozrako, za akúsi 
príťaž zbierok.  

5  Nákupy najnovších foriem umenia, predkladané kurátorkou Zorou Rusinovou, aj v súvislosti s jej výstavami. 
6   Pozri: HUDEK, A. Formovanie obrazu pádu komunizmu na Slovensku. In IVANIČKOVÁ, E. a kol. Kapitoly z histórie 

stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí. Pocta k 70-ročnému jubileu Dušana Kováča. Bratislava : Historický 
ústav SAV, 2011, s. 145-158. 

zeálne inštitúcie: Múzeum krásnych umení, Múzeum moderného umenia, Múzeum súčasné-
ho umenia, Umelecko-historické múzeum... Plniť povinnosti, vyvažovať a saturovať potreby 
všetkých týchto fúzovaných inštitúcií nie je jednoduché. A je mnohokrát vecou personálne-
ho obsadenia galérie, ktoré z múzeí a jeho potrieb sa stanú prioritou. Kunsthistorici starého 
umenia majú tendenciu v akvizíciách uprednostňovať staré umenie, kurátori súčasného ume-
nia na riaditeľských postoch viac zohľadňujú predovšetkým súčasnosť. Nás zaujíma súčasné 
umenie, čo je kategória, ktorá sa zvykne historicky defi novať od konca 60-tych rokov vyššie. 

Okrem artefaktov štandardných médií (z často neštandardných materiálov): socha, maľba, 
kresba, grafi ka, fotografi a, architektúra... je pre súčasné umenie typická intermedialita - roz-
pohybovanie médií, ich prekračovanie a vynachádzanie (nové médiá, iné médiá či tzv. medi-
álne umenie).    

Smerom do súčasnosti stále frekventovanejšie je dokonca odkláňanie samotnej umeleckej 
produkcie od vlastného módu produkcie - výroby konečného artefaktu, ktorý možno (tržne 
či) muzeálne uchopiť. Dnes bežné nemuzealizovateľné či zámerne antimuzeálne formy ume-
nia ako site či time speci� c, work in progress, performance či z novších inštitucionálna kritika, 
relačno-estetické či participačné diela: umenie ako sociálna práca, catering, dar, objatie, bozk, 
odoberateľná socha... všetko toto sú umelecké gestá, ktoré sa dajú muzealizovať len sprostred-
kovane, formou dokumentácie, fotografi í, druhotným rekonštruovaním či remakovaním ak-
cie pre potreby výstavy...        

Stále častejšie - hoci pomer neštandardných formátov v akvizíciách stále nezodpovedá sta-
tus quo - tak galéria nekupuje samotné dielo, ale manuál a samozrejme licenciu na jeho výrobu. 
Alebo galéria nakupuje ako zákazník v IKEA - škatuľu so zloženým dielom a jeho návodom, 
ktoré si potom pre potreby a na mieste výstavy poskladá. Ilustráciou tohto „virtualizačného“ 
trendu je minuloročná akvizícia Jaroslava Vargu Untitled (2011). Dielo - 3D vybielená knižnica 
bolo premiérovo vyprodukované na výstave Delete. Umenie a vymazávanie a po jej deinštalácii 
zaniklo. V čom spočívala samotná akvizícia bola licencia na opakovanú výrobu diela - fyzicky 
vlastne len DVD nosič s digitálnou informáciou.7 

Hoci je prioritou múzea zachovať materiálny substrát, originál umeleckého diela, stále viac 
diel je dnes imateriálnej povahy - ich nosičom je elektronická informácia, stopa na DVD či 
link do digitálneho úložiska. Uchovávať pre večnosť diela tohto druhu pritom môže byť prob-
lematické, pretože stále nepoznáme životnosť a vzájomnú kompatibilitu či synchronizovateľ-
nosť niektorých nových médií (a ich „prehrávacích“ aparatúr). Aj preto sú možno múzeá (a ho-
vorím i z vlastnej skúsenosti) k novým médiám stále dosť rezervované. Na jednej strane ide 

7   V SNG zatiaľ nemáme diel tohto typu veľa. Iným zaujímavým príkladom je hoci Retrospektíva Romana Ondáka, 
dielo depozitne o veľkosti jednej IKEA škatule, zatiaľ nerozinštalovanej. Jeho reálna (rozumej výstavná) podoba 
spočíva zo steny seriálne vyklincovaných plastových muzeálnych popisiek, z ktorých každá odkazuje k jednému 
reálne existujúcemu Ondákovmu dielu. 
Iným zaujímavým príkladom zo zbierok SNG, ilustrujúcim veľmi dobre aktuálnu povahu umenia i ambivalencie 
jeho sprostredkovania je Dulce amarum (1994) Karola Pichlera. Ide o trenažérsku horolezeckú stenu, metaforu 
vertikality a seba zdokonaľovania, príslovečnú tému Pichlerovho umenia. Dielo je inštalačne jednoduché, spočíva 
z umelých horolezeckých úchytiek inštalovaných na stenu galérie. Jeho problém – vlastne jeho výzva spočíva 
v recepcii. Ako sa má divák správať zoči-voči takémuto dielu, z ktorého vyslovene kričí „užívateľský princíp“? 
Pichlerovo dielo bolo niekoľko rokov inštalované v stálych expozíciách barokového umenia a  napriek inštrukciám 
dozorkýň nepúšťať diváka do diela, bolo poškodené, lebo jeden divák si jednoducho vyliezol do diela. To, čo 
by sa, prísne vzaté, dalo klasifi kovať ako vandalizmus, je s ohľadom na charakter diela skôr interaktívne gesto 
participácie. A takto „zmierlivo“ ho napokon vyhodnotili i umelec a galéria. Charakter umenia  a jeho konfl ikty 
jednoducho posúvajú hranice muzeológie.  
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vrstvy či kontinuity súčasnosti navyše poškodzuje i vzájomné vzťahy výtvarníkov a kunsthis-
torikov. Výtvarníci sa (oprávnene) cítia nedocenení, zanedbaní inštitúciou, ktorá je raz príliš 
minulostná, inokedy zas príliš age-istická, vysadená na mladosť a efemérnu súčasnosť. Chu-
dobnej inštitúcii nadupaných funkcií a nespln(iteľ)ných očakávaní sa rovnováha hľadá ťažko. 

Nezanedbateľným faktorom galerijnej práce je aj po  roku spoločensko-politické pozadie 
kultúrnych inštitúcií. Ak je v  deväťdesiatych rokoch politikum v  pozadí SNG občas zreteľ-
né,9 po roku 2000 sa zdá byť vlastná galerijná prax politicky menej príznaková. Svoju poli-
tickú váhu má však Nezáujem. Neprítomnosť či prinajmenšom podreprezentovanosť spolo-
čenských a politických špičiek na vernisážach, havarijný stav Premostenia, každoročný sklz 
dotácií na akvizície, nedostatok iniciatívy pri generovaní kultúrotvorných či podporných zá-
konov, všeobecné ochabnutie kultúrnej identifi kácie elít, atď...    

Umenie už síce natoľko neurčuje, dejiny nespisuje politická objednávka. Do hry však vstu-
puje faktor trhu, ktorý (vo sfére výtvarného umenia viac ako v ktorejkoľvek inej muzeálnej 
sfére) deformuje či - menej expresívne - spoluurčuje vývoj umenia. Viditeľnosť a prezentnosť 
niektorých umelcov či tendencií na výtvarnej scéne, ich komerčná úspešnosť, mnohokrát osle-
puje muzeálnych kurátorov, nevdojak vplýva na akvizičné voľby. Umenie si komerčne vydobý-
ja svoju pozíciu v dejinách, dejiny umenia „píše ruka trhu“.10 

Jedným zo základných predpokladov európskej muzeálnej morálky, morálky inštitúcií 
v režime ICOM je nescudziteľnosť zbierok. Táto defi nícia je na  jednej strane výhodou - ni-
jaká (politická) moc nemá právo vstupovať do integrity zbierok, ani sa ich predajom oboha-
tiť. Na druhej strane to, čomu sa v prostredí súkromného zberateľstva hovorí „prečisťovanie“ 
zbierky, to znamená nahrádzanie slabších diel kvalitnejšími, ktoré donedávna nemuseli byť 
na trhu, resp. zberateľ-začiatočník ich ešte nevedel rozlíšiť, inými slovami skvalitňovanie zbier-
ky zbavovaním sa „vaty“, - toto štátna zbierka neumožňuje. Súkromný zberateľ môže svoju 
zbierku kompletne prekonfi gurovať. Je otvorená obomi smermi. Štátna zbierka umožňuje len 
pohyb jedným smerom. Čo je dnu, je dnu a potrebuje plnohodnotnú starostlivosť. Možno len 
pridávať. O to zodpovednejší musí byť prístup tých, čo pridávajú. Práve táto jednosmernosť 
a defi nitívnosť galerijných zbierok je napokon jedným z dôvodov, prečo boli galérie k súčasné-
mu umeniu také zdržanlivé. Nemohli si dovoliť zlé voľby. Kedysi by bolo alternatívou počkať. 
Čakať na „galerijnú kvalitu“ však znamená - dnes už skoro zákonite - dočkať sa trhovej ceny. 
Ak ešte v deväťdesiatych rokoch existoval v prípade novšieho umenia značný rozpor medzi 
galerijnou a tržnou kvalitou diel - diela, „vyšraubované“ na aukciách k vysokým sumám, mali 
len zriedkavo aj adekvátnu „galerijnú kvalitu“ (a chudobnejúci galerijní profesionáli sa výsled-

9   Napríklad zlopovestne slávne „mečiarovské“ odvolanie Zuzany Bartošovej a vlastne už i jej inštalácia, istená ešte 
silnou VPN. 

10   Predstava Trhu ako generátora nových dejín umenia je dnes jednou z obľúbených konšpiračných teórií sveta 
umenia. Situácia je samozrejme zložitejšia, je však pravdou, že za boomom múzeí súčasného umenia na Západe 
do istej miery stojí tlak trhu. Múzeá sa ponáhľajú nakupovať za horúca, aby predbehli (potenciálnych) súkromných 
zberateľov. Robia často krát neuvážené voľby, inštitucionalizáciou následne kanonizované na Dejiny umenia. 
K tomu aj THOMSON, D. Jak prodat vycpaného žraloka (za 12 milionů dolarů). Zlín: Kniha Zlín, 2010. 

o umenie kvintesenciálne aktuálne, bezprostredne komunikovateľné, na druhej strane fatálne 
zraniteľné nemilosrdným vývojom technológií. Veď už len videokazeta, pred štvrťstoročím 
jedno z naj-high-tech-ovejších médií umenia je dnes prevádzkovo prakticky nepoužiteľná, na-
vyše je tu i problém zastarávajúcej technologickej podpory. Prezentácia takýchto diel je potom 
otázkou kompromisov. Diela sa prezentujú v nových mediálnych podmienkach a „aparatú-
rach“, pretože staré už nefungujú, alebo prešli do vyššieho štádia ochrany. Pri mnohých ume-
leckých dielach mediálnej povahy teda nejde len o uchovanie v tradičnom slova zmysle, ale aj 
o permanentné upgradovanie a zálohovanie dát.  

A práve v súvislosti s režimom ochrany, nových i starých médií treba pripomenúť evergre-
en SNG - problém zamrznutej rekonštrukcie, havarijnú kondíciu tela inštitúcie, ktorej poma-
ly zlyhávajú základné funkcie. Zrkadlia to i zbierky. Zastarávanie zázemných technológií tlmí 
vízie kurátorov o možnosti akvizične sledovať stopu súčasného umenia a v rámci možností ju 
preklopiť do zbierok. Veľkorysejšie akvizície, diela pri objemné, klimaticky či energeticky ná-
ročné sa odkladajú ad acta. Z konsenzuálne kvalitného sa nakupuje to čo je „safe“. Kurátori 
„profylakticky“ vyberajú tradičnejšie formáty v podstate aj zo strachu, aby sa v nevyhovujú-
cich podmienkach prípadné zraniteľnejšie diela nepoškodili. Viac sa - čo je trochu perverz-
né - zohľadňuje deponovanie ako vystavovanie. Vyberá sa skôr dielo bezpečne deponovateľné 
ako reprezentatívne vystavovateľné. Katastrofálny prevádzkový stav sa tak nevdojak odtláča 
do histórie zbierok, deformuje obraz súčasného umenia.8 Podobne je postihnutá dramatur-
gia výstav: veľmi ťažko sa dlhodobo plánuje v inštitúcii každoročne pripravovanej na okam-
žitú evakuáciu. 

Odstavené premostenie (t.j. defi cit výstavnej plochy) navyše zodpovedá aj za jeden iný dô-
ležitý problém: chýbajúcu stálu expozíciu umenia 20. storočia, teda moderného i súčasného 
umenia. Pretože hoci je klasická stála expozícia z hľadiska trendov novej muzeológie skôr kon-
zervatívny formát, vypustiť ho nemožno. Zvlášť v našom prostredí, kde je úroveň výtvarné-
ho (po)vedomia výnimočne slabá a bez kultivácie ďalej zakrňuje. Výtvarný horizont domácej 
strednej triedy tak stále zotrváva kdesi pri impresionizme, v podstate pred prahom moderny.   

Kto nerozumie moderne však s  veľkou pravdepodobnosťou neodčíta ani súčasné ume-
nie, nehovoriac o tom, že práve stála expozícia, teda predstava akejsi komplexnej stopy vývo-
ja umenia, bola odjakživa hlavným „dôvodom“ zbierkotvornej činnosti. Aby sme si rozumeli: 
permanentná stála expozícia, jej znovu-zavesenie bola aj po roku 1990 opakovane na progra-
me dňa. Po niekoľkých krátkodobých inštaláciách, z ktorých posledná sa zvesila len nedávno, 
sa však stala podobným problémom ako Premostenie, ktorého mala byť obsahom. S perma-
nentným odkladom Rekonštrukcie sa permanentne odkladala i (re)inštalácia stálej expozície. 
Defi cit priestorov a priorita diváckejších výstavných projektov ideu zavesenej (hoc i prevešia-
vanej) stálej expozície odložila do neurčita, resp. premenila v provizórium. Dôsledky sú už te-
raz neblahé. Nepoznáme, lebo nevidíme, ba dokonca už ani neočakávame, že uvidíme domáci 
(prípadne i širšie regionálne kontextovaný) Príbeh umenia. Situácia poškodzuje laických di-
vákov i výtvarnú scénu. Generácia umelcov, ktorá nevidí výsledky svojej práce v konfrontá-
cii a kontinuite s prácou kolegov, sa môže oprávnene cítiť neukotvená. Vytesnenie historickej 

8   Ak by sme mali porovnať mediálny profi l súčasného umenia s jeho zbierkovým obrazom, je tu stále priveľa 
plochých médií (kresby a maľby), akvizície stále dostatočne nezrkadlia intermediálnu povahu aktuálneho umenia. 



74 75

MÚZEJNÁ DOKUMENTÁCIA DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA NA SLOVENSKU Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989

kom aukcií zlomyseľne pochechtávali), dnes je situácia iná.11 Trh sa skultivoval, pomer kvality 
a ceny ustálil. Dnes možno povedať, že na aukciách súčasného umenia sa draží prakticky to isté 
(možno s výnimkou niektorých galerijnejších formátov) ako na nákupných komisiách SNG. 
Možno len za trochu vyššie ceny.12      

Múzeá sú dnes odvážnejšie v nákupoch súčasného umenia ale nielen preto, že im „dýcha 
na krk“ trh. Iným faktorom uvoľnenia rúk v kontakte so súčasným umením je samotná aka-
demická kunsthistória. Tzv. nové dejiny umenia priniesli v posledných rokoch evidentný con-
temporary turn, ktorý sa odtlačil aj do zhodnocovania staršieho umenia. Súčasnosť už nie je 
podozrivá (viď spojenie súčasné dejiny a ich narastajúca odborná produktivita). Je naopak pri-
znaným fi ltrom pohľadu na minulosť. Podozrivá je skôr nerefl ektovaná ambícia väzby na več-
nosť. V aktuálnych voľbách kurátorov je už cítiť tento relativizmus. Nakupuje sa zodpovedne, 
ale s ohľadom na súčasnosť - na súčasné výstavy,  schopnosť toho-ktorého umeleckého diela 
prehovárať k súčasnému publiku. Vyberá sa skôr príznakové ako kvalitné. 

Aj samotné výstavy už vyzerajú inak. Nie sú len prostou akrošážou, ilustratívnym „zave-
sením“ kunsthistórie. Stávajú sa vlastným, časopriestorovým médiom, dielom svojho druhu 
s autorom-kurátorom. Práve emancipácia kurátora zo servisnej do autorskej, rôznou mierou 
suverénnej pozície je ďalšou dôležitou črtou prevádzky umenia po roku 1989.13 V praxi drama-
turgie SNG ju rozpoznáme vo výstavách, ktoré už nie sú „povinnou jazdou“ Histórie, vyhod-
nocovaním ušlých trendov, ale rozmarnejšou Tvorbou dejín. 

Pointované trochu zjednodušene: ak prvá dekáda porevolučnej SNG je skôr záležitosťou 
retrospektívnej rekonštrukcie nedávnej minulosti (inštitúcia kráča v pätách umeniu), smerom 
do súčasnosti možno stále viac hovoriť o istom nadbiehaní, ba predbiehaní súčasnosti. Galé-
ria sama generuje nové formy umenia. Je menej servisná - zoči-voči umeniu a umelcom svojej 
doby, viac asertívna. Sama tvorí rámce pre nové umenie, menej rekonštruuje. Zmenu prináša 
jednak nová generácia kurátorov (vlastne skôr kurátoriek), ale i vlastná prax umenia, ktoré je 
podstatne fl exibilnejšie čo sa týka zabývavania sa v inštitucionálnych štruktúrach. Aj do SNG 
si tak oveľa ľahšie kliesnia cestu dvadsiatnici a tridsiatnici ako päťdesiatnici, ktorých tvorba 
ešte - podľa dlho tradovaného kritéria šesťdesiatky - na retrospektívu nedozrela, zároveň sú 
však už pristarí na psie kúsky...

Prézentizmus aktuálnej orientácie SNG prezrádzajú i akvizície. Podobne ako na začiatku 
deväťdesiatych rokov pribúdajú diela s rokom vzniku identickým s rokom nákupu. Kupuje 
sa za horúca. Evidentná je snaha nového vedenia vydefi novať sa a získať dobré body zoči-vo-

11   Po roku 1989 sa na trhu objavilo a priebežne stále objavuje mnoho diel, ktoré majú „galerijnú kvalitu“ no 
medzičasom už aj trhovú cenu, ktorú si galérie jednoducho nemôžu dovoliť. Nielen moderna, ale pomaly už aj 60-
te roky sú dnes pre väčšinu galerijných rozpočtov nedostupné. Istou výnimkou sú v prípade SNG účelové transfery 
MK, fi xované však len na skutočne špičkové diela. Tento stále hmatateľnejší akvizičný defi cit sa zvykne v zahraničí 
prekleňovať sponzoringom. U nás však stále neexistujú fi lantropické dary súkromných zberateľov či dlhoročné, 
galerijne zhodnocované deponáty súkromných zbierok. Neexistuje možnosť da ňového odpisu darovaného 
umenia, art friendly sponzorský zákon, ktorý by motivoval k podpore umenia.   

12   Pozri: http://www.whiteweiss.sk/aukcie, alebo: http://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-
starozitnosti/aukcie/vysledky-aukcii (21. 9. 2012). 

13   Okrem stopy výstav v histórii zbierky možno dnes už spätne rekonštruovať i vkusovú stopu konkrétnych kurátorov, 
ich preferencie v zbierkovom fonde. Tento personálny touch, ktorý by sa kedysi vnímal rozporuplne, je dnes 
legitímnou kvalitou zbierok. Možno ešte intenzívnejšie ako v SNG možno túto personálnu črtu vidieť v práci 
a zbierkovom fonde regionálnych galérií. Agilné inštitúcie sú skoro výlučne miestami agilných kurátorov (či 
v našom prostredí skôr kurátoriek). Život i drajv inštitúcie drží v rukách jeden človek, ktorého personálnu stopu 
zrkadlí i zbierka. 

či aktuálnej, vyslovene mladej scéne umenia.14 Nakupuje sa z výstav, resp. v súvislosti s ich 
prípravou.   

Nová línia je rozpoznateľná aj v iných oblastiach galerijnej práce: menej výstav, viac energie 
do ich komunikácie a skôr dôraz na rýchle a tekuté ako na stabilné a statické kanály. Skôr face-
book ako web stránka, skôr denník ako odborný časopis, skôr kredit people-metra ako kredit 
odbornej verejnosti... To čo ale na prvý pohľad pôsobí ako isté zbulvárnenie galerijnej práce 
a praxe, populistické podsadenie diváckej latky, je však skôr vybehávaním nových ciest, otvá-
raním dverí doteraz dosť uzavretej, „hrdej“, málo komunikatívnej inštitúcie. Či si v najbližších 
rokoch SNG skutočne rozdiferencuje svoje publikum, ukáže čas. Mnoho bude závisieť práve 
od rekonštrukcie. Tá je teraz hlavnou prioritou a už dlhé roky kapitálnou brzdou práce SNG. 
Ak sa bude vliecť dlhé roky, môže mať pre muzeológiu súčasného umenia nezvratné následky.  

Jaroslav Varga: Untitled (16. 2. – 27. 5. 2012). Inštalácia 
na výstave Delete. Umenie a vymazávanie. SNG 
Bratislava. Foto: Sylvia Sternmüllerová, Archív SNG 

Slovenská národná galéria. Exteriér premostenia. 
Foto: Martin Deko, Archív SNG 

Karol Pichler: Dulce Amarum. 1994. SNG Bratislava. Foto: 
Sylvia Sternmüllerová, Archív SNG 

Slovenská národná galéria. Interiér premostenia. 
Foto: Archív SNG 

14   Inou novinkou je posunutie hranice pre monografi ckú výstavu. Po výstave Denisy Lehockej (2012) je tu už 
precedens one man show pre umelca/umelkyňu strednej generácie, navyše bez povinnosti retrospektívy. 
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Úloha múzeí v popularizácii vedy.
Dana Šubová - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Význam popularizácie vedy v spoločnosti v poslednom období veľmi stúpa a múzeá majú 
svoju významnú úlohu v tomto procese. Je to z dôvodu rozpracovania metód popularizácie, 
ktoré sú múzeu vlastné v každej jeho činnosti a z dôvodu potreby priblížiť spoločnosti jednotli-
vé oblasti vedeckého výskumu, ktoré sa dotýkajú jeho každodennej existencie a v neposlednej 
miere aj ich ekologických dopadov. 

Kľúčové slová: múzeum, popularizácia vedy, ekologický dopad

K  hlavným múzejným činnostiam SMOPaJ patrí odborná správa zbierok a  prezentácia 
zbierkových predmetov formou výstav a  expozícií ako je to aj v  iných múzeách. Zbierkové 
predmety  nadobúda múzeum darom, kúpou a v neposlednom rade cieleným výskumom v da-
nej oblasti činnosti múzea, a to v oblasti ochrany prírody a jaskyniarstva. Niekedy aj kúpa uce-
lených kolekcií zbierkových predmetov môže byť považovaná za osobitný druh výskumu prá-
ve v oblasti budovania zbierok spoločensko-vedných zbierkových predmetov alebo budovania 
zbierok ako sú herbáre, alebo kolekcie zo zberov jednotlivcov, odborníkov na  systematické 
skupiny bezstavovcov. 

Zbierkové predmety sú niekedy okrem expozícií a výstav prezentované aj počas worksho-
pov, či prednášok pri dodržiavaní platných legislatívnych noriem, aj keď na tieto účely sa čas-
tejšie využíva doplnkový múzejný materiál alebo aj tzv. študijné vzorky. Výsledky vlastného 
výskumu odborných pracovníkov múzea sú prezentované v múzejných odborných časopisoch 
Slovenský kras a Naturae tutela vydávaných múzeom za účasti medzinárodných redakčných 
rád. Okrem týchto činností múzeum spravuje a nadobúda aj archívne dokumenty a zbierky vo 
vzťahu k ochrane prírody a jaskyniarstvu vo verejnom špecializovanom archíve múzea, ktoré-
ho štatút získalo v roku 2005 rozhodnutím Ministerstva vnútra SR. 

SMOPaJ ako aj mnohé ďalšie múzeá okrem týchto základných múzejných funkcií zabezpe-
čuje aj ďalšiu formu vytvárajúcu skôr pridanú hodnotu k činnostiam múzea a to popularizáciu 
vedy v témach, ktoré sa týkajú problematiky ochrany prírody a tvorby životného prostredia. 
Jedná sa o témy: Voda, kolíska života a prameň zdravia (Šubová, D., 2008), Život zo skúmavky 
- problematika umelého oplodnenia a jej ekologické a etické aspekty (Šubová, D., 2002, 2003), 
Geneticky modifi kované organizmy, nádej alebo hrozba 21. storočia (Šubová, D., 2002), Biodi-
verzita agrogenofondu (Šubová, D., 2001, 2002) a problematika BSE, ktoré prezentuje múzeum 
väčšinou ako typ marginálnych informatívno-formatívnych výstav (Waidacher, 1999, Mruš-
kovič, Š. a kol., 2005) alebo ako besedy . 

Forma popularizácie vedy je využívaná múzeami čoraz častejšie tak, ako stúpa význam po-
pularizácie vedy v súčasnej spoločnosti. Venujem sa tejto problematike od ukončenia vysoko-
školského štúdia a v múzeu som mohla len naplno rozvinúť tieto svoje aktivity. Prečo narastá 
v súčasnosti na prelome storočí úloha popularizácie vedy tak významne? A aká je úloha múzeí 
v tomto procese? Na túto otázku dali odpoveď aj mnohé príspevky prezentované na konferen-
cii CIMUSET 2012 vo Fínsku (Antila, K. a kol., 2012).  

Veda v súčasnosti ovplyvňuje život každého jednotlivca. Obklopuje nás množstvo technic-
kých výdobytkov, s ktorými sa musíme vysporiadať čoraz rýchlejšie, ako internetové služby, 
domáce roboty, mobilné telefóny ale aj nové druhy potravín z geneticky modifi kovaných or-
ganizmov alebo s ich prísadami, nové kozmetické či hygienické prípravky. Technika prevratne 
vstúpila aj do medicíny v oblasti diagnostiky, ale aj chirurgie v neinvazívnych, ale aj v invazív-
nych postupoch. Na samotnú technickú disciplínu sa zmenila a postupne mení veda o živo-
te biológia, keďže dokážeme klonovať nové identické indivíduá, upravovať organizmy vráta-
ne človeka. Význam vedy v súčasnosti enormne narástol ale došlo aj k jej veľkej špecializácii. 
Často krát už strácajú schopnosť porozumieť si vedci z príbuzných odborov, keďže používajú 
špecifi cký, „slengový“ slovník pre danú oblasť vedy a sú vo svojej problematike tak hlboko po-
norení, že niekedy strácajú schopnosť orientovať sa aj v blízko príbuzných odboroch. 

Popularizácia nás na druhej strane núti zamýšľať sa nad podstatou problému a uvedomo-
vať si lepšie význam našich činností a často aj ich ekologické dopady. Popularizácia vedy je vý-
znamná aj preto, že v súčasnom období rozvoja vedy sú vstupy do výskumu čoraz väčšie, či už 
vo forme prístrojov, energetickej náročnosti postupov, chemických vstupov do metodických 
postupov a je preto čoraz viac potrebná kontrola vedy, aby sa tak ekonomicky náročný výskum 
nezmyselne netrieštil a neduplikoval ale na druhej strane bol adekvátne podporený spoloč-
nosťou v jej prospech. Samotní vedci sa v prospech vedeckého výskumu musia učiť presvedči-
vo argumentovať a k tomu potrebujú metódy popularizácie. Metódam popularizácie sa môžu 
učiť práve aj realizáciou výstav alebo besied organizovaných múzeom v spolupráci múzejných 
pracovníkov, muzeológov a špecialistov v danej alebo príbuznej oblasti vzdelania. Adekvát-
na podpora výskumu v spoločnosti sa realizuje podporou volebných programov strán, ktoré 
rozvoj vedy majú ako svoju prioritu. Budúci politici ale aj voliči si zase určité základné vedo-
mosti z dôležitých vedných oblastí začínajú budovať práve pri svojich prvých návštevách mú-
zeí. V každej spoločnosti sa v konečnom dôsledku schvaľujú fi nancie vkladané do vedy v par-
lamente.

Jednou z  tém, ktorá je ekologickou prioritou súčasnosti a  jej výsledky nás obklopujú už 
dennodenne je oblasť genetických modifi kácií. Orientácia jednotlivca v tejto oblasti vedeckej 
činnosti si vyžaduje nevyhnutne jej popularizáciu. A práve s popularizáciou tejto oblasti for-
mou výstav a prednášok na školách i v múzeu máme dlhoročné skúsenosti. Začali sa v roku 
2001 realizáciou výstavy na tému Geneticky modifi kované organizmy - nádej alebo hrozba 21. 
storočia?. Táto téma bola spracovaná aj v univerzitnom múzeu dánskeho Ahrusu a tiež bola 
doporučená ako jedna z nosných tém pre referáty na 22. generálnej konferencii ICOM v sekcii 
CIMUSET v čínskom Shaoxingu (Šubová, D., 2010).        
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Múzejná dokumentácia súčasnosti 
vo vedných a technických odboroch - 
teória a prax v prístupe Slovenského 
technického múzea.
Ladislav Klíma, Zuzana Šullová, Miroslav Hájek - Slovenské technické múzeum, Košice

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá teoretickými princípmi múzejnej dokumentácie uplatniteľ-
nými pri komplexnej dokumentácii súčasnej vedy a techniky. Na príkladoch prístupov k danej 
problematike v  zahraničí zdôrazňuje rozdiely v  potenciáli jednotlivých múzeí pre zodpovedné 
budovanie celistvých a relevantných zbierok zameraných na vývoj technických odborov. Autori 
tiež uvádzajú konkrétne príklady praktických postupov pri nadobúdaní artefaktov súčasnej vedy 
a techniky v Slovenskom technickom múzeu. 

Myšlienka dokumentovať prítomnosť nie je nová, objavuje sa nielen v teoretickej rovine v  
publikáciách venovaných muzeologickej metodológii ale aj v praktickej realizácii.

Prvé umelecko-priemyselné múzeá po svojom vzniku v druhej polovici 19. storočia zhro-
mažďovali kolekcie porcelánu, nábytku i kvalitnej úžitkovej produkcie ako zdroj inšpirácií pre 
návrhárov i výrobcov, v záujme zvýšenia estetického cítenia a vkusu.  V technických múzeách 
bola od začiatku ich existencie snaha propagovať okrem histórie aj technický a technologický 
pokrok. Príklady je možné uviesť aj z nášho územia,

k dizajnérskemu stvárneniu vybraných produktov fi rmy Sandrik Dolné Hámre sa vyjadro-
vala začiatkom 20. storočia komisia v Umelecko-priemyselnom múzeu v Budapešti. Prakovská 
železiareň mala od 90. rokov 19. storočia stále expozície v Bukurešti a Budapešti (Múzeum ob-
chodu a Technologické múzeum). V Technologickom múzeu bola vystavená kolekcia výrob-
kov, ktoré zaviedla prakovská železiareň ako prvá v Uhorsku. Nový pohľad na prezentáciu sú-
časných poznatkov a aplikáciu vedy a techniky priniesli Science Centrá, ktoré ako prvé vznikli 
v Spojených štátoch koncom 60. rokov 20. storočia. 

Požiadavka na múzejnú dokumentáciu súčasnosti bola defi novaná aj v stanovách niekto-
rých slovenských múzeí. Nepriamo aj v štatúte Slovenského technického múzea (STM) v Ko-
šiciach, ktoré bolo konštituované v roku 1947.

Múzejná dokumentácia súčasnosti pred rokom 1989
Všeobecne formulovaná nosná téma tejto odbornej konferencie - „Múzejná dokumentá-

cia druhej polovice 20. storočia na Slovensku“, nabáda pripomenúť situáciu pred rokom 1989.
V 80. rokoch 20. storočia dochádza k  tomu, že i múzejná dokumentácia sa u nás stala 

obecnou požiadavkou a  súčasťou dokumentačnej činnosti organizovanej a zabezpečovanej 
vtedajšími organizáciami a inštitúciami. Bolo to predovšetkým vďaka Uzneseniu vlády SSR 
č. 200/1981na Slovensku známa ako „dvestovka“, a v Čechách to bola „dvestotridsaťštorka“ 
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(VUMA, VUNAR, VURAL, UPRSST, VÚZ, VVÚ ZŤS, ZVL a ďalšie). Po deinštalácii expozí-
cie predmetné exponáty s obsiahlou dokumentáciou, vrátane autorských osvedčení a paten-
tov mapovaných podnikov a ústavov, tvoria doklad k dejinám strojárskeho priemyslu posled-
nej tretiny 20. storočia na Slovensku a sú súčasťou zbierky spravovanej referátom strojárstva 
STM. STM múzejnými formami dokumentovalo aj ďalšie odbory, ktoré korešpondujú s pro-
fi láciou a špecializáciou múzea (baníctvo, elektrotechnika, energetika, fyzika, chémia, geodé-
zia - kartografi a, letectvo a ďalšie). 

Prístupy k múzejnej dokumentácii súčasnej vedy a techniky v zahraničí
Z mála zahraničných projektov muzeológie na podporu aktívnej dokumentácie súčasnos-

ti možno spomenúť projekt SAMDOK (zo švédskeho samtids dokumentation, slovensky do-
kumentácia súčasnosti), ktorý vznikol v 70. rokoch 20. storočia vo Švédsku. Jeho úlohu bolo 
zdokumentovať čo najviac sfér ľudskej činnosti a zároveň koordinovať činnosť múzeí tak, aby 
sa ich dokumentácia neprekrývala a nedochádzalo k duplicite zberu materiálu v rámci niekoľ-
kých odborov. Organizačne bola dokumentácia rozdelená do oblastí (domov, verejná správa, 
služby, komunikácia, obchod, stavebníctvo, textil, potraviny, kovy, drevo a papier, lesníctvo 
a poľnohospodárstvo). Medzi hlavné ciele v rámci SAMDOK- u možno zaradiť: podporu ak-
tívnej dokumentácie súčasnosti, rozšírenie zodpovednosti múzeí, koordinovanie činnosti mú-
zeí, vykonávanie dokumentácie podrobnou analýzou prostredia vo väzbách na prostredie kde 
sa nachádza, zaistenie správneho pohľadu na súčasnosť, zachovanie optimálneho fondu do bu-
dúcnosti s čo najmenšími nákladmi. Bolo by iste zaujímavé hlbšie poznať praktické prínosy 
tohto projektu najmä v oblastiach, ktoré sú blízke a charakteristické aj pre Slovensko.

Vo svete i v Európe nachádzame rozdielne prístupy k voľbe prostriedkov na dokumentáciu 
a zachytenie vývoja a rozvoja vedecko-technických poznatkov. Samotná explózia vedy a tech-
niky za posledných sto rokov sa premietla aj do prezentačnej činnosti múzeí. Rozdiely sú nie-
len čo do krajín, ale i v krajine samotnej, alebo dokonca v jednom a tom istom meste. Ako prí-
klad možno uviesť Mníchov, kde sídli jedno z najstarších a najnavštevovanejších technických 
múzeí - Deutsches Museum, ktoré prezentuje svoje expozície v tradičnej múzejnej koncepcii 
vo vyše štyridsiatich technických a prírodovedných odboroch. V porovnaní s inými múzea-
mi je badateľný aspekt komplexnosti, múzeum vo svojich prezentačných aktivitách sa zaobe-
rá zodpovedne celým spektrom vedy, techniky a priemyslu. K uznávaným a  renomovaným 
múzeám pre oblasť dizajnu a užitého umenia v Mníchove patrí aj Pinakothek der Moderne, 
v ktorom okrem architektúry, výtvarného umenia sú zastúpené aj bohaté zbierky medzinárod-
ného spektra od umelecko-remeselných unikátov až k priemyselne vyrábaným  produktom, 
s dôrazom na dejinný vývoj dizajnu. Aj pre toto múzeum je charakteristická rozsiahla systema-
tická, cielená a operatívna akvizícia zbierok zameraná aj na súčasnosť, realizovaná prostred-
níctvom aukčných siení, fi riem, organizácií, škôl a dizajnérov. Vzhľadom na historické väzby 
sú pre nás inšpiratívne aj aktivity Technického múzea vo Viedni, ktoré je defi nované ako in-
štitúcia prezentujúca vedecký a technický vývoj na príkladoch dopravy, energie, výrobnej tech-
niky, informačnej a komunikačnej techniky ako aj predmetov dennej potreby. 

Neviazanosťou na tradičnú muzeálnu koncepciu ale orientáciou na atraktívnosť a zážitok 
sa vyznačuje privátne múzeum Auto&Technik Museum v Sinsheime a jeho pobočka Technik 
Museum v Speyeri. Mottom programu akvizície je slogan „Od traktora po lietadlo Concord - to 
všetko je u nás v múzeu zastúpené“, (medzičasom doplnené o ruský raketoplán Buran). 

o komplexnej dokumentácii obdobia výstavby socializmu. Jedným zo základných predpokla-
dov plnenia spomínaného uznesenia vlády bolo vydanie realizačných opatrení na uplatnenie 
schválených „Zásad zabezpečenia komplexnej dokumentácie“ obdobia socializmu SSR v pra-
xi. S odstupom času, odhliadnuc od deklarovaného ideologického zámeru uvádzaného uzne-
senia, možno za pozitívne označiť jeho zmysel pre zvýšenie spoločenskej prestíže múzejnej 
činnosti v spoločnosti, ktorý je možné vidieť zhruba v troch smeroch. Predovšetkým v tom, 
že ukladal všetkým organizáciám a inštitúciám povinnosť uchovávať všetky druhy dokladov 
o svojej činnosti, vrátane dokladov múzejnej povahy (s výrazným zameraním na doklady ve-
decko-technickej a výrobnej povahy, čo plne korešpondovalo so špecializáciou STM) a tým 
teda presahoval rámec dovtedajšej úzkej inštitucionálnej základne. Ďalej v  tom, že ukladal 
všetkým organizáciám a inštitúciám povinnosť spolupracovať s múzejnými inštitúciami pri 
dokumentácii vlastnej činnosti. Táto forma spolupráce nemala byť motivovaná a impulzova-
ná len z múzeí ako tomu bolo dovtedy. A konečne v tom, že vytváralo organizačno-právnu 
platformu pre  budovanie dokumentačných centier, vrátane múzejných inštitúcií ako pria-
mych súčastí výrobných a  iných organizácií a  inštitúcií, čo predstavovalo aj istú perspektí-
vu rozširovania múzejnej siete. Spomínaným direktívnym legislatívnym vládnym opatrením 
nedisponoval okrem Československa a bývalej NDR žiadny iný štát. Múzejníci z  kapitalis-
tických štátov, odkázaní na daňových poplatníkov, mecenášov i sponzorov, nám mohli tento 
dokument, hoci len v morálnej rovine, závidieť. Aj keď týmto uzneseniam nemožno vytknúť 
vlastné zameranie na metodiku múzejnej dokumentácie súčasnosti, napriek tomu sa pri ich 
praktickom uplatňovaní nedosiahol potrebný efekt a nedocielilo sa ani zodpovedajúce chá-
panie samostatného významu dokumentácie najmä zo strany výrobných, či nevýrobných or-
ganizácií na Slovensku. Žiaľ jeho účinnosť nepriniesla výsledky, aké sa od neho očakávali. Pri 
naplnení spomenutého uznesenia pritom mohlo byť docielené uchovanie relevantných do-
kladov o vtedajšej súčasnosti.

Je potrebné podotknúť, že Slovenské technické múzeum spolupracovalo s priemyselný-
mi podnikmi v  období pred vydaním uznesenia vlády SSR č. 200/1981. V  súlade so svo-
jou profi láciou, štatútom ako aj koncepciou jeho vtedajšieho rozvoja (koncipovanou do  r. 
2000) prednostne rozvíjalo a v súlade s cieľavedomými zbierkotvornými programami budo-
valo zbierkový fond. Vyústením týchto aktivít samozrejme boli zámery sprístupniť verejnosti 
špecializované expozície orientované na dejiny vedy a techniky. Jedným z nosných odborov, 
ktoré STM dokumentovalo od svojho vzniku, bol odbor hutníctva. Vznik, činnosť a rozvoj 
hutníckeho oddelenia múzea úzko súvisel s výstavbou Východoslovenských železiarní. Prvá 
hutnícka expozícia pochádzala zo 60. rokov 20. storočia,  neskôr bola  sprístupnená stála ex-
pozícia VSŽ (1974), ktorá doplnila historickú hutnícku expozíciu. Jej reinštalácia bola reali-
zovaná za podpory VSŽ, a. s. aj po spoločenských zmenách v roku 1989. V intenciách spo-
mínaného vládneho nariadenia v STM sa v múzejnej dokumentácii sústredila pozornosť aj 
na realizačné výstupy strojárskych výskumných ústavov a strojníckych fakúlt technických vy-
sokých škôl na Slovensku. Vyústením bola expozícia, v ktorej dominantou bolo simulova-
né robotizované pracovisko s funkčným robotom APR 20, demonštrujúcim proces zvárania 
z VUKOVu Prešov. Expozíciu dopĺňalo takmer šesťdesiat trojrozmerných exponátov, vrátane 
modelov a makiet, fotodokumentácie technických výkresov a plánov výrobných zariadení. 
Silné zastúpenie mali výskumné a vývojové pracoviská z bývalých a dnes už neexistujúcich 
výrobno-hospodárskych jednotiek rezortu Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva 
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cia „predvýrobných“ úsekov a vývoja. Mnohé staršie závody a podniky sa stali súčasťou  za-
hraničných koncernov, bez možnosti vývoja vlastných výrobkov (Tatramat, Strojsmalt,...). Ako 
ďalší príklad možno uviesť privatizáciu a vstup zahraničného investora do podniku so storoč-
nou tradíciou Sandrik Dolné Hámre. Jeho reštrukturalizáciou sa utlmila činnosť vývojového 
pracoviska, ktoré sa v predchádzajúcich desaťročiach prezentovalo vynikajúcou dizajnérskou 
kvalitou a dnes fakticky tento podnik zanikol. Progresívny posun k trhovému hospodárstvu sa 
tak paradoxne v kontexte technického rozvoja v tomto prechodnom období na Slovensku pre-
javil skôr negatívne. Vznikali i nové podniky, no dlhodobo existovala len úzka základňa tých 
domácich výrobcov, ktorým nechýbala ambícia uvádzať na trh vlastné produkty. Expandujúci 
automobilový priemysel na Slovensku sa nateraz obmedzil na montáž automobilov bez mož-
nosti výrazne zasahovať do ich vývoja. 

Na  počiatku nového tisícročia v  ekonomickej sfére okrem spomínaných štátov zažívala 
boom aj Čína, ktorá sa svojimi výrobkami výrazne presadila na svetových trhoch výrobka-
mi zo širokého spektra techniky (spotrebná elektronika, motocykle, náradie, nástroje, výrob-
ná technika ...) Konkurovať USA sa usilovala aj Európska únia, ktorá zaviedla jednotnú menu 
a prešla novou vlnou integrácií. V tom období z globálneho hľadiska zažila svetová ekonomika 
konjunktúru, prehnané očakávania však zabrzdil fi nančný kolaps a následne hospodárska krí-
za, ktorej dôsledky nateraz ťažko predvídať.

Informačná revolúcia odštartovaná  nástupom osobných počítačov pokračovala v  ešte 
rýchlejšom tempe. Digitalizácia defi nitívne prenikla do všetkých foriem záznamu a reproduk-
cie obrazu i zvuku. Pokračujúca miniaturizácia zmenila charakteristiku mnohých prístrojov 
a zariadení a plodí kombinované prístroje integrujúce funkcie doposiaľ viazané na viaceré za-
riadenia. Dnes je príkladom takého prístroja mobilný telefón kumulujúci v  sebe množstvo 
nových funkcií (hodiny s budíkom, fotoaparát,  počítač napojený na internet, prehrávač hud-
by, obraz, navigačný systém). Postupne sa z neho zrejme stane mobil, pre ktorý telefonovanie 
v dnešnom ponímaní prestane byť dominantnou funkciou. Počítačové technológie sa stali ne-
oddeliteľnou súčasťou projektovania výroby a distribúcie produktov všetkého druhu. Zdá sa, 
že búrlivý rozvoj digitálnych technológií vyvolal širšiu vlnu technického optimizmu, akú svet 
nepamätá od 60. rokov predchádzajúceho storočia.  

Vyššie uvedené aspekty a trendy sa zákonite premietajú aj do akvizičnej činnosti sústrede-
nej na dokumentáciu súčasnosti. Na prvý pohľad sa zdá, že by dokumentácia techniky pros-
tredníctvom zbierok mala byť čo možno úplná, aby zachytila všetky druhy predmetov, ktoré 
z ich vývoja boli vyrobené. Takýto postup však nie je z viacerých objektívnych dôvodov možný. 
Napríklad nie je možné efektívne deponovať všetky modely československej spotrebnej elek-
troniky (rádiá, TV prijímače, gramofóny, magnetofóny, fotoaparáty, atď.)  určitej typovej rady, 
pokiaľ nepredstavovali zlom v technickom vývoji a dizajne a neposúvali ho výrazne dopredu. 
Iným hľadiskom je význam, ktorý mal výrobok v dejinách spoločnosti, jeho komerčná úspeš-
nosť, ocenenia na svetových výstavách a veľtrhoch a pod. Takýchto hľadísk je možno vniesť 
do akvizičnej praxe celý rad a nie je ľahké ich vždy správne utriediť a použiť. 

Pri múzejnej dokumentácii vývoja technických odborov na Slovensku vzniká určitá väz-
ba medzi historickými a súčasným vedecko-technickým vývojom. Predmety z 2. polovice 19. 
storočia od tradičného výrobcu možno považovať za technickú vzácnosť z hľadiska jeho nena-
hraditeľnosti, jedinečnosti. Zachované predmety ako stroje, zariadenia, niektoré nástroje a vý-
robky sú často dokladom určitej neopakovateľnosti, nenahraditeľnosti i skutočnosti, že zbierky 

Prepojenie minulosti so súčasnosťou a budúcnosťou je fenomén, ktorý okrem spomína-
ných národných múzeí  je badateľný aj u viacerých � remných múzeí. K nim možno priradiť 
Siemens Forum v Mníchove, ktorého expozície sú členené na historickú časť a súčasnosť. Prvá 
približuje vznik a históriu fi rmy Siemens, okrem dvojrozmerných materiálov sú zastúpené do-
bové zbierkové predmety modely a makety, tie sú členené do piatich okruhov energia, priemy-
sel, komunikácia, doprava a zdravie. Na ňu nadväzuje výstavná časť, prezentujúca súčasnosť 
a  profi láciu fi rmy Siemens. Je orientovaná na  najnovší výrobný program, nové technológie 
aplikácie výskumu a vývoja. V centre pozornosti sú predovšetkým hospodárske, spoločenské 
a ekologické aspekty súčasnej techniky. 

 Zo siete automobilových múzeí možno spomenúť múzeum � rmy BMW, ktoré bolo sprí-
stupnené po rozsiahlej rekonštrukcii v roku 2008. Koncept inovovaného múzea BMW je za-
ložený na  fascinácii značky BMW, ktorá sa vyznačuje dynamikou, eleganciou, športovým 
duchom a temperamentom. Trojrozmerné historické zbierky motorov, motocyklov a automo-
bilov sú doplnené najnovšou mediálnou prezentáciou. Výstavný dizajn a architektúra sa do-
pĺňajú v moderne pojatej výstavnej kompozícii. Pôvodná výstavná plocha múzea 900 m2 bola 
päťnásobne zväčšená. Na areál múzea nadväzuje BMW - Welt centrum prezentujúce súčas-
nosť fi rmy, logistické, informačné a predvádzacie centrum pre zákazníkov pri kúpe  vozidiel 
značky BMW.

Firmy, ktoré štedro fi nancujú svoje múzeá ich vnímajú ako efektívny nástroj marketingo-
vej politiky a atraktívnym spôsobom oslovujú verejnosť. Tento prístup žiaľ na Slovensku nemá 
tradíciu a absentuje.

Aby sme sa neinšpirovali len západoeurópskymi múzeami, je potrebné uviesť, že platfor-
mou pre výmenu skúseností pri dokumentovaní súčasnosti v postkomunistických štátoch sú aj 
pravidelné stretnutia a konferencie organizované v rámci Stredoeurópskej únie technických 
múzeí (MUT), konštituovanej začiatkom 90. rokov 20. storočia. Okrem STM sú v nej začlene-
né TM Viedeň, NTM Praha, TM Brno, Štátne technické a dopravné múzeum Budapešť, Letec-
ké múzeum Krakov, ako aj ďalšie technické múzeá zo Slovinska, Chorvátska a Srbska. 

Akvizície autentických dokladov súčasnosti vo vede a technike
Prv než sa budeme venovať problematike akvizícií zameraných na súčasnosť, je potrebné 

poukázať na tendencie vo vývoji techniky v poslednom desaťročí 20. storočia, pre ktoré je cha-
rakteristický nástup špičkových technológií. Ich mohutný rozvoj poznačil poslednú dekádu 
v mnohých smeroch a ukázal ako je náš svet už bytostne naviazaný na počítačovú techniku. 
90. roky boli desaťročím boomu informačno-komunikačných technológií. Pre mnohých ľudí 
sa život stal nepredstaviteľným bez mobilného telefonovania. Ešte významnejšiu technickú no-
vinku však predstavoval internet. Na spomínanej komunikačnej revolúcii sa okrem výrobcov 
zo Spojených štátov amerických podieľali aj ďalší západoeurópski, japonskí a ázijskí výrobco-
via. Domáce fi rmy sa najčastejšie stávali súčasťou zahraničných koncernov a strácali možnosti 
vyvíjať vlastné výrobky. Situáciu v slovenskom priemysle určoval po roku 1989 predovšetkým 
proces transformácie ekonomiky a priemyslu. Negatívny dopad mala aj konverzia zbrojárskej 
výroby najmä v podnikoch a závodoch koncernu ZŤS Martin.  V oblasti priemyselnej pro-
dukcie na Slovensku, podobne ako v ostatných postkomunistických krajinách, sa návrat k tr-
hovému fungovaniu hospodárstva ukázal ako komplikovaný a  mimoriadne bolestivý. Tlak 
trhu nútil domácich výrobcov minimalizovať výrobné náklady, čoho dôsledkom bola likvidá-
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potenciálnej akvizícii vyradených strojov, zariadení po roku 1989 zohrali negatívnu úlohu aj 
zberne farebných kovov a oceľového odpadu. Mnohí privatizéri, novodobí majitelia fi riem, ale 
aj exekútori, uprednostnili okamžitú platbu v hotovosti z kovošrotu pred možnosťou záchra-
ny predmetu v múzeu. 

Zhrnutie teoretických princípov dokumentácie obdobia po roku 1989 
a reálna prax v STM

Pri formulovaní teoretického východiska a princípov pre tvorbu múzejných zbierkových 
fondov možno v prípade dokumentácie vedy a techniky po roku 1989 uvažovať o sústredení sa 
na výber potenciálnych zbierkových predmetov na základe nasledovných kritérií:

1. kritérium častého výskytu
2. kritérium inovácie.
V prípade kritéria častého výskytu je základom vyberať také predmety, ktoré sú svojím 

materiálom, tvarom, funkciou, prevedením  a pod. charakteristické (typické) pre toto obdobie. 
V prípade kritéria inovácie ide o prvé predmety nového vývoja, ktoré zakladajú veľkú sériu 
a sú prvopočiatkom dlhodobých zmien. Zároveň by mali byť predmety spĺňajúce predchádza-
júce kritériá schopné pôsobiť ako znaky (reprezentovať určité celky, ktorých sú priamou sú-
časťou) a pôsobiť ako určité symboly (vo vzťahu k celkovému vývoju v ľudskej spoločnosti). 
Ak to rozmeníme na drobné, nejde o žiadne nóvum v oblasti prístupu k zbierkotvorbe v ob-
lasti technických a vedných disciplín. Už v podstate od zakladania prvých technických múzeí 
je snahou v rámci ich zbierkových fondov budovať ucelené kolekcie zahŕňajúce určité typové 
rady, či ucelené vývojové série predmetov dokumentujúcich vývoj vedy a techniky. 

Kým múzejná dokumentácia danej problematiky obdobia rokov 50. - 60. rokov 20. stor. 
bola podľa daných kritérií v podstate bez väčších problémov realizovateľná, obdobie po roku 
1989 v podmienkach Slovenska, v súvislosti s  exponenciálne rastúcou rýchlosťou vývoja vo 
všetkých oblastiach ľudskej činnosti, ale aj v súvislosti s otvorením trhu a celým komplexom 
spoločensko-politických a hospodárskych zmien, prináša zrazu nepredvídané a často nepre-
konateľné problémy. Či už to bude nedostatkom fi nancií vynakladaných na  činnosť múzeí 
(akvizície, odborné ošetrovanie, odborné uloženie, ale samozrejme aj výskumná a adekvátna 
prezentačná činnosť), či neschopnosťou alebo opäť z fi nančného hľadiska bezmocnosťou za-
bezpečiť odborníkov na požadovanej úrovni je isté, že ani Slovenské technické múzeum, ako 
jediné štátom zriadené múzeum na Slovensku so špecializáciou na komplexnú dokumentáciu 
technických a vybraných vedných disciplín nemôže v prípade dokumentácie súčasnosti ho-
voriť o naplnení svojho programu. Na tomto mieste by sme mohli vymenovať x problémov, 
brániacich naplneniu vyššie uvedených kritérií komplexnej dokumentácie vedy a  techniky 
po roku 1989. Od neustále zdôrazňovaného problému s fi nančným krytím základných mú-
zejných činností, až po personálnu politiku múzejných inštitúcií. Asi ako nikdy doposiaľ však 
nebola takou akútnou potreba aktívneho prístupu nielen k selekcii potenciálnych zbierko-
vých predmetov, ale aj k samotnému prehodnocovaniu zbierkových fondov ako určitých 
ucelených systémov. 

V prípade Slovenského technického múzea napr. došlo k určitým úpravám systému zbierok 
za vyše 60-ročnej existencie múzea viackrát, naposledy v 90-tych rokoch 20. storočia založe-
ním samostatnej zbierky priemyselného dizajnu. Podstatnou zmenou bolo aj vyčlenenie zbier-
ky letectva (predtým podzbierky strojárstva) a určitou „očistou“ zbierky dopravy. V oboch prí-

prezentujúce strojárstvo a energetiku z tohto obdobia sa zachovali len v malom množstve (par-
né stroje, vodné kolesá, turbíny, generátory, čerpadlá, obrábacie stroje, a pod.).  Naproti tomu 
predmety z obdobia 2. polovice 20. storočia je nutné posúdiť z viacerých hľadísk. Totiž v mu-
zeologickej praxi bolo nepísaným pravidlom, že objektívne odborne posúdiť predmet s mu-
zeálnou hodnotou a určiť jeho dokumentačnú hodnotu, je možné až po uplynutí „inkubačnej 
doby“ cca 20 rokov. S týmto argumentom však dnes nemožno súhlasiť. Rýchly postup vývoja 
vedy a techniky, zrýchľujúce sa tempo inovačných cyklov vo všetkých oblastiach a odboroch 
nás núti dokumentovať a sústreďovať doklady zo súčasnosti. Je to zodpovedná úloha, pretože 
tu už často nemôže byť uplatnené historické zhodnotenie s určitým časovým odstupom. Veľ-
mi rýchla obmena a modernizácia výrobných prostriedkov nám neumožňuje ponechať vyty-
pované artefakty ich historickému prehodnoteniu. Kurátor je často postavený pred okamžité 
a priame rozhodnutie v záujme včasnej záchrany technickej pamiatky. S takýmito prípadmi 
sme sa stretli najmä pri likvidácii niektorých prevádzok závodov alebo fi riem ako boli napr. 
Kovosmalt Fiľakovo, Danubius Electric Bratislava, Merina Trenčín, Cukrovar Trebišov.

Pri hodnotení zbierok technického charakteru so zohľadnením bežných atribútov pribú-
da ešte požiadavka určiť, či konkrétny predmet spĺňa svoju dokumentačnú alebo informačnú 
hodnotu, či sa odlišuje jedným alebo viacerými autentickými znakmi od bežných výrobkov 
obdobného druhu a to z hľadiska technického prevedenia, konštrukcie, parametrov, úžitkovo-
-technických vlastností, dizajnu a ďalších technických parametrov. 

Rozhodovanie o novozískaných zbierkových predmetoch uľahčujú akvizičné plány, 
opierajúce sa o  analýzu zbierkového fondu príslušného odboru. Na  jeho základe sa po-

tom stanoví koncepcia zbierky obsahujúca i zoznam predmetov, o ktoré by mala byť prísluš-
ná kolekcia obohatená. Z koncepcie zbierky potom vychádza aktívna zbierkotvorná činnosť, 
napĺňajúca spomínaný akvizičný plán. Je polemické, či tento postup je ľahší u dokumentácie 
nedávnej minulosti než u dokumentácie období starších... Lepšie je získať predmety včas a ne-
skôr ich vytriediť, pokiaľ vývoj ukáže, že zbierku nezhodnocujú, ako ich nezískať vôbec.

I keď nadobúdanie zbierkových predmetov je koncepčne vedené podľa akvizičných plánov, 
reálna tvorba zbierok je vždy zaťažená protichodnými vplyvmi, ktorých výsledkom môže byť 
len kompromis. Koliduje medzi teoretickými princípmi akvizičnej činnosti, možnosťami vyti-
pované predmety získať, prípadne časovou ponukou nezávislou na vôli kurátorov, fi nančnými 
možnosťami na nákup zbierok, skladovacími a úložnými priestormi v depozitároch a následne 
aj možnosťou poskytnúť narastajúcemu počtu zbierkových predmetov zodpovedajúcu starost-
livosť a odborné spracovanie.

V technicky zameraných múzeách, a to platí aj pre STM, ovplyvňuje tvorbu zbierok ešte je-
den podstatný znak, a tým je veľkosť a hmotnosť mnohých zbierkových predmetov. Parné stro-
je, plynové motory, turbogenerátory, bojové stíhačky, nákladné automobily, sústruhy i ďalšie, 
kladú na priestorové kapacity a odborný personál múzea celkom iné nároky ako napr. zbierka 
známok, mincí, fotografi í a pod.

STM využíva pri nadobúdaní zbierok všetky zákonom stanovené formy akvizície. Počínaj-
úc vlastným zberom, cez získavanie vyradenej a nepotrebnej techniky prostredníctvom darov, 
či prevodom majetku až po nákup. Druhý spôsob sa najčastejšie týka strojov a zariadení, kto-
ré už splnili svoje poslanie, ale sú dokladom úrovne daného odboru a doby. Tieto prírastky 
ale nie sú realizované celkom bezplatne, nakoľko v trhovom hospodárstve požadujú majitelia 
úhradu predmetov, minimálne aspoň v cene hmotnosti kovu a prepravy. Z nášho pohľadu pri  
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Primárne: autorské modely, náčrty, návrhy, štúdie, projekty, výrobná dokumentácia - pre-
zentujúce a  uchovávajúce v  sebe invenciu a  autenticitu tvorby dizajnéra, resp. riešiteľského 
tímu. Klasické mechanické postupy tvorby technickej a výrobnej dokumentácie nahrádza dnes 
počítač, v súvislosti s metódami digitálneho projektovania je treba upozorniť na nové požia-
davky ich dokumentovania. Okrem zmien v metódach projektovania prináša progres infor-
mačných technológií aj nové prístupy k tvorbe modelov a prototypov výrobkov (3D vizuali-
zácia).  

Sekundárne: produkty (predmety) realizované vo výrobnom procese ako výsledok sériovej 
výroby (stroje, zariadenia, nástroje...), dokumentujúce spravidla posun v priemyselnej realizá-
cii voči zámerom autora, vynálezcu, konštruktéra... .

Terciálne: dokumentácia o tvorbe a vzniku projektu, či predmetu, jeho realizácii a koneč-
nom uplatnení - fi remné katalógy, prospekty, fotodokumentácia, protokoly, ocenenia. Výrob-
covia v súčasnosti upúšťajú od tradičnej fi remnej dokumentácie a ponúkajú ju digitálnou for-
mou, čo značne komplikuje prehľadnosť a orientáciu v pomocnom múzejnom materiáli. 

Významnými dokladmi o vývoji technických odborov sú tiež vynálezy, patenty, autorské 
osvedčenia a zlepšovacie návrhy.  

Poslaním múzea je dokumentovať po všetkých stránkach vývoj defi novanej oblasti. Za tým-
to účelom cieľavedome získava všetky charakteristické a typické doklady. S ohľadom na profi -
láciu múzea sú zbierkové predmety využívané na bádateľskú činnosť,  študijné účely, výstavné, 
expozičné a prezentačné účely. Z pohľadu dimenzionality tvoria akvizície z aktuálnej súčas-
nosti predmety:

Jednorozmerné: textové informácie umožňujúce prepis do počítačovej formy a ich násled-
né triedenie a radenie.

Dvojrozmerné: skice, kresby, grafi ky, plány, výkresová dokumentácia, fotografi a, negatívy, 
diapozitívy, fi remná literatúra. 

Trojrozmerné: plastická priestorová informácia predmetného charakteru, v rôznom mate-
riálovom prevedení a rozsahu a veľkosti. Trojrozmerné predmety predstavujú prevažnú časť 
zbierkového fondu múzea. 

Štvorrozmerné: informačné doklady na báze obrazu a zvuku - do úvahy prichádzajú vide-
okazety, fi lmy a iné pamäťové médiá. Zachovávajú napr. aj autentické výpovede tvorcov dizaj-
nu a konštrukcie. 

Predpokladom pre cieľavedomé a systematické naplnenie zbierkového programu je aj vy-
tvorenie dobrého informačného zázemia, to sa opiera o dostupné doklady, časopiseckú a fi -
remnú literatúru, internetové zdroje. Základom by mala byť kvalitná databáza o vývoji všet-
kých odborov zastúpených v múzeu. 

Prínosom pre adekvátny prístup ku komplexnej múzejnej dokumentácii súčasnosti v oblas-
ti technických a vedných disciplín je udržiavanie kontaktov a spolupráca múzea, resp. kuráto-
rov s výrobnými podnikmi, fi rmami a inštitúciami. Nemožno vynechať ani súkromných zbe-
rateľov a nadšencov historickej techniky. Výrazným prínosom je taktiež koncipovanie výstav 
so zaradením celku o súčasnosti danej výstavne pojatej tematiky, vďaka čomu veľakrát dochá-
dza ku skutočne cieleným a obojstranne výhodným akvizíciám. 

Zo štyroch desiatok štatutárnych výstav realizovaných v STM po roku 1989 možno spo-
menúť niekoľko, u ktorých bol zámer konfrontovať minulosť so súčasnosťou. Angažovanie fi -
riem a inštitúcií na uvedených výstavách umožnilo získať múzeu niektoré zaujímavé exponáty. 

padoch išlo o zmeny vyburcované najmä vyvíjaním prezentačnej činnosti daných sledovaných 
odborov v podobe novootvorených samostatných múzeí. Čo však s ostatnými dokumentovaný-
mi odbormi? Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, elektrotechniky, geodézia a kartografi a, polygra-
fi a, fyzika, chémia, astronómia, fotografi cká a kinematografi cká technika a pododbormi písacie 
stroje, energetika, textilné stroje, dorozumievacia technika, fonotechnika, či viacmenej zabud-
nuté potravinárstvo... Ako sme spomenuli, určité vodidlo pre prístup kurátorov k zbierkotvor-
be, t.j. aj problematike prístupu k dokumentácii aktuálnej súčasnosti, by malo múzeum defi no-
vať vo všeobecne záväznom dokumente v podobe koncepcie akvizičnej činnosti. Táto, ak má 
mať zmysel, by mala byť samozrejme do detailov rozpracovaná v podobe akvizičných plánov 
a samozrejme pravidelne v kontexte s aktuálnym vývojom v spoločnosti a v daných sledovaných 
odboroch aj aktualizovaná. V dnešnej dobe však aktualizácia raz za 5 rokov je určite nedostaču-
júcou. Na koho pleciach však majú byť tieto skutočne maximálne zodpovedné a veľmi náročné 
úlohy? Je vôbec v silách jednotlivca zhodnotiť všetky aspekty aktuálneho vývoja v dokumento-
vaných odboroch, posúdiť možnosti (fi nančné, personálne, priestorové atď.) múzea a sledovať 
určitú víziu a v súlade s cieľmi, úlohami a poslaním múzejnej inštitúcie pravidelne prepracúvať 
takéto materiály? Možno by bolo dobré zamyslieť sa aj nad určitou zmenou vnímania múzej-
nej práce. V dnešnom múzejnom stereotype sa viac-menej pri posudzovaní výpovednej hod-
noty určitej zbierkovej kolekcie zohľadňuje jej celistvosť, jej systém, postihnutie určitej vývo-
jovej etapy. V prípade technických a vedných odborov by sme však čo najskôr mali dospieť 
k prekročeniu načrtnutého vžitého postupu a začať ich vnímať aj multiodborovo. Vždy totiž 
ide len o zbierky, ktoré po správnosti majú byť súčasťou väčšieho systému - zbierkového fondu. 
To si však bezpodmienečne vyžaduje aj radikálnu zmenu v práci kurátora - posun od striktné-
ho zhodnocovania prínosu nadobudnutia určitého predmetu do zbierky k jeho zhodnocovaniu 
v rámci celého systému zbierkového fondu. Tak sme sa dopracovali až k úvahe o nevyhnutnosti 
zmeny prevládajúcej samostatnej kurátorskej práce k vysoko profesionálnej tímovej práci...  

Príklady prístupov k dokumentácii súčasnosti vo vybraných odboroch 
zastúpených v STM 

Vráťme sa však naspäť k realite a v nasledujúcej časti príspevku sa pokúsime priniesť zopár 
príkladov pozitívneho snaženia kurátorov STM v oblasti dokumentácie súčasnosti.

V kontexte danej problematiky je nutné zdôrazniť, že v prípade zbierok technického cha-
rakteru za súčasné považujeme - artefakty s dobou vzniku, alebo obdobím výroby alebo obdo-
bím používania v sledovanom období, pričom pri porovnaní oboch údajov môže ísť aj o tridsať 
a viacročný rozdiel. Slovenské technické múzeum po roku 1989 nadobudlo do ním spravova-
ného zbierkového fondu celkovo 4457 prírastkov, čo v priemere predstavuje akvizíciu za rok 
194 prírastkov. Len cca 15% z nich však predstavujú akvizície prinášajúce hmotný doklad vzťa-
hujúci sa k súčasnosti (resp. obdobiu po r. 1989).

Ide však len o štatistický údaj, ktorý nemožno považovať za úplne relevantný, keďže akvizí-
ciu napr. lietadla, čo do náročnosti na fi nancie súvisiace s transportom, uložením, a v koneč-
nom dôsledku záväzkom naplánovania pravidelných fi nancií na odborné ošetrovanie atď. ne-
možno porovnávať s akvizíciou 30 ks vzoriek súčasnej metalurgickej výroby.

Z hľadiska metodiky tvorby, prezentácie, z pohľadu hodnotenia kritérií ako autenticita, in-
formačno-výpovedná hodnota atď., možno uplatňovať aj pri akvizíciách z aktuálnej súčasnosti 
členenie získavaných zbierkových predmetov na:
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ska, zmena politických pomerov v roku 1989 a rozdelenie Československej federatívnej repub-
liky na dva samostatné štáty boli limitujúcim faktorom aj pre akvizičnú činnosť smerovanú 
do budovania samostatnej zbierky letectva a leteckej techniky. Pred rokom 1989 bola oblasť le-
tectva a s ním spojené technické odbory komplexne dokumentované Leteckým múzeom Pra-
ha-Kbely a Národným technickým múzeom Praha. Aj keď STM nemalo samostatnú expozíciu 
letectva, ako sme spomenuli v predchádzajúcom texte, od založenia STM v roku 1947 sa prob-
lematike leteckej techniky múzeum venovalo v rámci budovania zbierky strojárstva. Išlo naj-
mä o sústredenie ucelenej kolekcie radových, hviezdicových, vzduchom a vodou chladených 
motorov, vyrábaných pred prvou svetovou vojnou v Rusku, Rakúsku, Francúzsku a Nemecku. 

Po roku 1989, v súlade s víziou ďalšieho rozvoja Slovenského technického múzea, vznik-
la potreba rozšíriť obzor zberateľských aktivít v rámci dokumentácie vývoja letectva a letec-
kej techniky a následne realizovať prezentáciu problematiky histórie letectva. Prvotná akvi-
zičná koncepcia novovznikajúceho samostatného múzea sa orientovala na zhromažďovanie 
historických artefaktov, ktoré rozširujú poznatky o letectve, leteckej výrobe a leteckej činnosti 
na Slovensku. Po roku 1992 sa ciele rozšírili a akvizičné plány zahŕňajú celú oblasť vývoja le-
teckej techniky od jej počiatkov, s dôrazom na jednotlivé etapy vývoja, a dokumentáciu tech-
nického pokroku v tejto oblasti bez ohľadu na geografi cké hranice. Súčasne bolo potrebné sú-
strediť všetku dostupnú dokumentáciu viazanú k  leteckej tematike s dôrazom na Slovenskú 
históriu v danej oblasti. Zásadne limitujúcim faktorom pri realizácii daných cieľov bola sku-
točnosť, že rozdelením ČSFR zostal celý zbierkový a dokumentačný fond k problematike letec-
tva v Českej republike. Ďalšou obrovskou nevýhodou bola nedostupnosť originálnych histo-
rických exponátov a historických dokumentov viažucich sa k histórii letectva. Získať originály 
historických lietadiel, motorov a výstroje z obdobia počiatkov letectva (zač. 20. stor.) je takmer 
nemožné. Z  tohto dôvodu múzeum pristúpilo k alternatíve výroby modelov (napr. lietadiel 
Blériot, Spad-7, BH-11, B-534). Tým sa podarilo zdokumentovať vývoj konštrukcie drakov 
lietadiel, počiatky aplikácie znalosti v oblasti aerodynamiky, mechaniky letu. K dnešnému dňu 
STM - Múzeum letectva spravuje v zbierke letectva a leteckej techniky viac ako 50 lietadiel, 
ktoré dokumentujú obdobie od roku 1914 až po súčasnosť, lietajú rýchlosťou od 100 km/hod. 
až po rýchlosť viac než 2500 km/hod. Od lietadiel ktoré mali hmotnosť niekoľko stoviek kg, až 
po 25-tonové lietadlá. Lietadlá, ktoré lietajú za všetkých podmienok vo dne aj v noci. Lietadlá, 
ktoré mali rekord v prelete cez British channel až po lietadlá, ktorých dolet je prakticky neob-
medzený. Na ploche cca 6 000 m2 je sústredený vývoj lietadiel, leteckých motorov a prístrojo-
vého vybavenia využívaného v letectve - od jeho počiatkov až po dnešok. Príspevkom sloven-
ského výrobcu - Považských strojární v Považskej Bystrici k dokumentácii súčasnosti v oblasti 
leteckej techniky je dar v podobe dvojprúdového, dvojrotorového leteckého turbokompreso-
rového motora. Ide o progresívny motor DV-2 vyvíjaný v 90. rokoch 20. storočia a používaný 
v cvičných prúdových lietadlách L-39 a L-59.

Dôležitá je však skutočnosť, že vývoj a výroba leteckej techniky - na území Slovenska - ne-
mala v minulosti bohatú tradíciu. Vývojové a výrobné kapacity boli sústredené najmä v Če-
chách. S odstupom 20 rokov od dôležitých zmien v spoločnosti však musíme konštatovať, že 
vývoj dvoch národov v jednom štáte bol tak previazaný, že nedávnu minulosť (resp. obdobie 
od r. 1989) nie je v prípade komplexnej dokumentácie vývoja letectva a leteckej techniky mož-
né separovať, ale je nutné skúmať ju v spoločnom kontexte. Práve príklad sústreďovania arte-
faktov viažucich sa k súčasnosti letectva a leteckej techniky je najmarkantnejším, čo do potre-

História ozubeného prevodu (1994) Zámerom výstavy bolo prezentovať obraz o vývoji ozu-
benia a ozubených prevodov v historickom slede. Výstava bola realizovaná v spolupráci s VUT 
Brno, Strojnícka fakulta TU Košice a SPŠS Košice. Prezentovaná bola kolekcia asi 50 funkčných 
exponátov - historických i súčasných prevodových zariadení, ktoré boli používané v mnohých 
oblastiach techniky (automobily, lodná preprava, letecká doprava). Záver bol venovaný výrob-
covi  prevodových skríň - VSS, a.s. Košice. A bolo svetlo (1996) Výstava bola tematicky zame-
raná na históriu vývoja známych svetelných zdrojov a svietidiel, dokumentovanie objavu, vy-
užívanie a aplikácie svietidiel až po súčasnosť. Najnovší trend v osvetlení prezentovala svojimi 
výrobkami fi rma Philips, ktorá aj poskytla vystavené svietidlá do zbierkového fondu múzea. 
Pohľad do mikrosveta (1997) Výstava bola pripravená v spolupráci s ÚEF SAV Košice a DESY 
Hamburg. Poukázala na podiel slovenských fyzikov na pokuse H1, realizovanom na urýchľo-
vači HERA v medzinárodnom výskumnom centre pre štúdium najmenších štruktúr hmoty 
(DESY). Po ukončení výstavy múzeum získalo niekoľko prístrojov z DESY Hamburg do zbier-
ky fyziky. Meteorológia - história a súčasnosť meteorologických meraní (1998) Cieľom vý-
stavy bolo oboznámiť návštevníkov s  históriou meteorologických pozorovaní na  Slovensku 
od najstarších čias po súčasnosť. Najnovšie meracie prístroje fyzikálnych veličín fínskej fi rmy 
Vaisala poskytol SHMÚ pobočka Košice, pričom niektoré z nich boli získané do zbierky fyzi-
ky. 100 rokov priemyselného dizajnu na Slovensku (2000) Výstava v horizonte rokov 1900 
až 2000 dokumentovala históriu dizajnu na Slovensku a jej súčasťou bola aj prezentácia troch 
vysokých škôl, zameraných na výučbu dizajnu. Výsledky dizajnérskej tvorby poslednej deká-
dy dokumentovalo Slovenské centrum dizajnu výberom exponátov zo súťaží „Cena za dizajn 
a Národná cena“. Opäť niektoré vystavované exponáty obohatili zbierkový fond STM, konkrét-
ne zbierku priemyselného dizajnu. Design čs. elektrospotrebičov 1950 - 1980 (2004)Výsta-
va poukázala na vývoj priemyselného dizajnu v Československu v dlhšom časovom horizonte, 
zachytávajúcom obdobie od roku 1950 do začiatku 90. rokov 20. storočia. Vzhľadom  na chro-
nologickú a tematickú inštaláciu umožnila oboznámiť sa okrem dizajnu aj s technickou rea-
lizáciu elektrických spotrebičov. Niektoré z nich sú používané v domácnosti aj v súčasnosti. 
Možnosť konfrontácie súčasného dizajnu a technickej úrovne vybraného produktového por-
tfólia tradičného výrobcu ETA, a. s. Hlinsko s historickými exponátmi umožnila na výstave 
malá expozícia prezentovaná spoločnosťou ETA Slovakia, s.r.o. Prehliadka výstavy inšpiro-
vala mnohých návštevníkov darovať múzeu elektrospotrebiče z uvedeného obdobia. Zapnu-
té - Vypnuté - Zabudnuté,  Dizajn a dizajnéri podniku Tesla Bratislava 1946 - 1990 (2010) 
Výstava mapovala históriu dnes už neexistujúceho podniku TESLA Bratislava od roku 1946 
až do jeho likvidácie v roku 1990, kedy bol na Slovensku vyrobený posledný rádioprijímač. 
Prevažná časť vystavených exponátov pochádzala zo zbierkového fondu múzea a v spoluprá-
ci s ďalšími zberateľmi sa podarilo sústrediť takmer osemdesiat výrobkov. CERN - slovenská 
cesta do mikrokozmu (2011)Výstava propagovala účasť slovenských vedcov a fi riem v naj-
väčšom, najdrahšom a najzložitejšom prístroji vedy v urýchľovači CERN v Ženeve. Fyzikálne 
prístroje prezentované na výstave zakúpené prostredníctvom grantu a PVV boli po ukončení 
výstavy predisponované do fondu STM.

Špecifi ckým príkladom realizácie dokumentácie súčasnosti je aj jedno z najmladších múzeí 
STM - Múzeum letectva. Múzeum letectva vzniklo začiatkom 21. storočia, 15 rokov po naštar-
tovaní politických zmien. Dve navzájom podmienené udalosti v novodobých dejinách Sloven-
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Dokumentácia nehmotného 
kultúrneho dedičstva v múzeách.
Marian Číž - Múzeum vo Svätom Antone 

Abstrakt: Múzeá patria medzi kultúrne inštitúcie, ktoré by mali chrániť a zveľaďovať taktiež 
nehmotné kultúrne dedičstvo (NKD).  Na Generálnom zhromaždení Medzinárodnej rady múzeí 
ICOM v roku 2004 v Soule sa hovorí v Rezolúcii č. 1 (na základe Konvencie UNESCO z r. 2003 
- o nehmotnom kultúrnom dedičstve), o dôležitosti práce múzeí pri zachovaní nehmotného kul-
túrneho dedičstva. Odporúča sa do všetkých vzdelávacích programov pre múzejný personál zahr-
núť taktiež zvyšovanie znalostí o nehmotnom kultúrnom dedičstve. Múzeá sú súčasťou miestnej, 
regionálnej i štátnej kultúry. V rámci svojej špecializácie i v regióne pôsobnosti, by sa teda múzeá 
mohli venovať taktiež mapovaniu, resp. - po určitom prepracovaní, aj systematickej dokumentá-
cii nehmotného kultúrneho dedičstva. Príspevok ešte nedáva návod, ako dokumentovať NKD, len 
upozorňuje, aby sme naň nezabúdali a naznačuje možnosti. 

Generálna konferencia OSN pre vzdelávanie, vedu a  kultúru UNESCO v  Paríži 17. ok-
tóbra 2003 (náhodou na deň presne pred 19 rokmi - dátum tejto konferencie) v Dohovore 
na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (ďalej NKD), ho vníma ako hnaciu silu kultúr-
nej rozmanitosti a záruku trvalo udržateľného rozvoja - ako je to zdôraznené v Odporúčaní 
UNESCO o ochrane tradičnej kultúry a folklóru z r. 1989, vo všeobecnej deklarácii UNESCO 
o kultúrnej rozmanitosti z roku 2001 a v Istanbulskej deklarácii z r. 2002 (okrúhly stôl minis-
trov kultúry). 

Dohovor UNESCO (2003) charakterizuje NKD ako „... postupy, stvárnenia, prejavy, po-
znatky, schopnosti, ako aj nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne miesta, ktoré 
spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúr-
neho dedičstva“. Toto NKD si spoločenstvá a skupiny odovzdávajú z generácie na generácie 
a sústavne ho znova vytvárajú ako reakciu na okolité prostredie, interakciu s prírodou a svojou 
históriou, pričom im poskytuje pocit identity a kontinuity, podporujúc tak úctu ku kultúrnej 
rozmanitosti a ľudskej tvorivosti. Defi nícií NKD môže byť viacero: Kultúrne dedičstvo možno 
defi novať ako súbor hmotných a nehmotných dokumentov, tvorivej činnosti človeka a vývoja 
ľudskej spoločnosti od najstarších čias až po súčasnosť, majúc na zreteli historickú a kultúrno-
-spoločenskú hodnotu dokumentov. Je v záujme spoločnosti kultúrne dedičstvo chrániť a za-
chovávať pre budúce generácie. Nehmotné dedičstvo tvoria pamiatky, ktoré nemajú hmotnú 
podstatu (napr. mená, názvy, postupy, folklór, piesne, básne, povesti, hudobné diela, jazyk, 
a pod.). Nehmotné kultúrne dedičstvo môžeme defi novať aj ako komplex duchovných pamia-
tok, najmä jazyka a jeho nárečových podôb, ľudovej  slovesnosti, zvykov, obyčají, hudby, pies-
ní, tancov, ale aj prejavov miestnej a regionálnej kultúry, vrátane záujmovej umeleckej činnosti 
- spoločne  teda akýsi „kultúrny genofond“ spoločenstva i jeho jednotlivých členov. 

Na generálnej konferencii Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Soule v roku 2004 (inak vý-
znamnej aj kvôli prijatiu novely etického kódexu ICOM, či pravidla, aby sa každá konferencia 

by spolupráce s množstvom externých veci naklonených fyzických aj právnických osôb. Veľkú 
väčšinu zbierkových predmetov z oblasti súčasného letectva by sa nepodarilo múzeu získať 
bez angažovanosti a medzinárodných kontaktov exprezidenta SR - R. Schustera, ako aj ďal-
ších osôb.

Použitá literatúra a pramene
Akvizičná činnosť múzeí v súčasnosti - problémy, možnosti, perspektívy. Zborník príspevkov z odborného sympózia, 
Hronec 2007. Slovenské národné múzeum, Zväz múzeí Slovenska, Bratislava, 2007.
Od elektroskopu po osciloskop (katalóg). Elektrická meracia technika, minulosť a súčasnosť. Slovenské technické múzeum 
Košice, september 2003.
BMW Museum, BMW AG. München und Prestel Verlag, München-Berlin-London-New York, 2008.
Slovenské technické múzeum 1947 - 2007. Zborník vydaný pri príležitosti 60. výročia založenia. STM Košice, 2007.
Jednotná metodika zabezpečenia múzejnej dokumentácie obdobia výstavby socializmu v Slovenskej socialistickej 
republike. Ústredná správa múzeí a galérií, 1983.
KOLESÁR, Z.: Nové kapitoly z dejín dizajnu. Slovenské centrum dizajnu Bratislava, 2009. 
Dejiny vedy, výroby a techniky na Slovensku. Zborník príspevkov z konferencie, Košice -Herľany jún 2000, STM Košice, 
Slovenská spoločnosť pre dejiny vedy a techniky pri SAV, Zväz múzeí na Slovensku.
ŠARUDYOVÁ, M.: Topografi a železiarní na Slovensku, Východoslovenské vydavateľstvo Košice, 1989, s. 85.
Reburber. Zpravodaj Národního technického muzea, 1/2008. Národní technické muzeum, Praha, 2008. 
K aktuálním otázkám muzejní dokumentace a prezentace vědeckotechnického vývoje. Sborník ze semináře konaného 
ve dnech 4. a 5. června 1986 k 25. výročí založení Technického muzea v Brně. Technické muzeum v Brně, Brno, 1986.
Dokumentace soudobého vědeckotechnického vývoje. Sborník celostátní konference, Mikulov, 15. - 16. října 1985. Praha, 1986. 
SAMDOK. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Samdok. Cit. 15.9.2012.



92 93

MÚZEJNÁ DOKUMENTÁCIA DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA NA SLOVENSKU Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989

sama má ambície stať sa NKD - ako príklad uvádzam celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni 
sv. Huberta. Podľa nášho vzoru sa organizujú už roky i ďalšie regionálne poľovnícke slávnosti 
po celom Slovensku, ktoré majú už svoje vlastné špecifi ká a dokonca i v zahraničí si už poľov-
níci podľa nášho vzoru realizujú poľovnícke dni.  A ďalej: na našich slávnostiach bola naprí-
klad uvedená hymnická Pieseň o sv. Hubertovi zložená Tiborom Andrašovanom špeciálne pre 
toto podujatie v roku 1996 alebo špeciálne pre podujatie vytvorená Svätohubertovská fanfára 
pre lesné rohy, resp. lesnice v roku 2006. U nás bola v roku 2010 prvýkrát slávnostne uvedená 
hymna Slovenskej poľovníckej komory a na viacerých ročníkoch sme predstavili hudobno-
slovné pásma o histórii poľovníctva, sokoliarstva, aj o poľovníckych tradíciách. V tomto roku 
sme prvýkrát realizovali Detské dni Sv. Huberta a na podujatí deti zo ZŠ vo Svätom Antone 
sami pripravili divadelné predstavenie Legenda o sv. Hubertovi, ku ktorému sami písali texty 
i zložili pieseň. Každý rok spolu s deťmi pripravujeme v zime aj Vianoce pre zvieratká, v lete 
divadelné predstavenia na nádvorí kaštieľa (každý rok premiéra vlastnej hry s vlastnou hud-
bou zoskupenia divadelníkov z Banskej Štiavnice – Paradaj z Pikčr). S ich pomocou sme diva-
delne i fi lmovo stvárnili kaštieľske legendy, vytvorili sme fi lmovú grotesku „Ako Pišta Slaninák 
k parohom prišiel“, pripravujeme libreto prvej slovenskej pôvodnej poľovníckej opery, ku kto-
rej hudbu skladá Víťazoslav Kubička. Záznamy zvuku nahraté opäť špeciálne pre naše múzeum 
na kazetách, nám pomohli napríklad pri výstave Príbeh o Zemi a človeku - (príbeh nahovore-
ný hercom Mariánom Labudom), pri výstave Ezopove bájky (bájky nahovorené Milanom La-
sicom a Júliusom Satinským). Tých aktivít, ktoré by sa vošli do pojmu NKD máme viac. Všetko 
uvedené od začiatku zaznamenávame - najprv na videozáznamy (prakticky od roku 1990), ne-
skôr na DVD, zvukové nahrávky na kazety alebo CD a prirodzene na fotografi e - pozitívy, ne-
gatívy a neskôr digitálne. Fotografi e dokumentujeme na dokumentačnom oddelení, kazety so 
zvukovými nahrávkami, DVD a videofi lmy evidujeme v rámci knižnice - v špeciálnom zošite 
je popísané čo nahrávka, resp. záznam obsahuje. Neviem, ako Vy ostatní, no my používame 
prezentáciu NKD i na prilákanie potenciálnych návštevníkov - prísť sa pozrieť i na to hmot-
né, teda na zbierkové predmety, napríklad prostredníctvom vytvorených fi lmov. Filmami už 
oslovujeme ľudí, ktorí ešte v múzeu neboli a po vzhliadnutí fi lmu prejavia záujem. Ako prí-
klad môžem uviesť fi lmový projekt „Po stopách Ferdinanda Coburga“, v rámci ktorého sme 
už vytvorili dva dokumenty „Panovník prírodovedec“ a „Spomienky spod Muránskej plani-
ny“. Spolupracovali sme aj pri tvorbe fi lmov o Ferdinandovi Coburgovi pre Slovenskú televíziu 
„Neznámy gróf Muránsky“ a Bulharskú televíziu „Cár Ferdinand Bulharský“. V rámci projektu 
máme nahratý hrubý materiál - napr. výpovede pamätníkov, zálohovaný okrem DVD nosičov, 
taktiež na mini - DV kazetách.

Spomeniem taktiež aspoň niektoré postrehy o NKD vo vzťahu k múzeám, ktoré mám zo 
svojho pôsobenia v ICOM. Napríklad na generálnej konferencii v Soule v roku 2004, kde bolo 
témou konferencie práve nehmotné dedičstvo, nám na Trhu múzeí i počas exkurzií stále pred-
stavovali príklady súvisiace s témou: tradičné  remeslá - výrobu papiera, staré tlače, kolárstvo 
- priamo na dvore múzea, tkanie, bábkové divadlo, ... Priateľka z Amsterdamu predstavila pro-
jekt, v rámci ktorého zbierali exponáty na výstavu z Východného Amsterdamu spoločne s prí-
behmi z histórie, ktoré si ľudia podávali z generácie na generáciu. Zaujímavé bolo, že aj po re-
alizácii výstavy, im ešte stále prichádzali ďalšie a ďalšie príbehy. Premýšľali čo ďalej a postupne 
založili akýsi archív príbehov - posielaných elektronicky - ten ako celok vlastne prijali do ko-
lekcie zbierok. Vznikol tak prvý virtuálny predmet v zbierkach Amsterdamského historické-

ICOM konala aj v jazyku usporiadateľskej krajiny) sa ukladá Komitétu ICTOP (vzdelávanie 
personálu múzeí) a Správnej rade ICOM, zapracovať úpravy o záchrane nehmotného kultúr-
neho dedičstva, taktiež do materiálu „Sprievodca ICOM pre rozvoj profesionality v múzeách“ 
(1971, 1999).

Naše múzeá sa stretajú s nehmotným kultúrnym dedičstvom možno častejšie, než si to ich 
odborní pracovníci  uvedomujú. Už v § 2  (Základné pojmy) Zákona 206/2009 o múzeách 
a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, je predmet kultúrnej hodnoty defi no-
vaný ako hmotný, alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane 
vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický alebo umelecký význam. Síce 
v prílohe č. 2 zákona - v tabuľke Kategórie predmetov kultúrnej hodnoty, nenachádzame ani 
jeden riadok o duchovnom doklade, predsa znalosti a poznatky o nehmotnom kultúrnom de-
dičstve by mali tvoriť súčasť vedomostného systému múzeí. Ten je v zákone defi novaný ako 
systém upravujúci v múzeu a galérii, zhromažďovanie, poskytovanie a využívanie poznatkov 
a znalostí získaných odborným spravovaním a vedeckým skúmaním zbierkových predmetov. 
Je tvorený zbierkovými predmetmi a zberom, udržiavaním, spracovaním, poskytovaním a vy-
užívaním informácií o zbierkových predmetoch. 

Ako príklad môžu slúžiť hudobné nástroje - ako zbierkové predmety a nahrávka zvuku, 
ktorý nástroj vyludzuje - už ako nehmotný doklad. Práve ten nehmotný doklad - niekedy aj 
akési „duchovno“ môže napomôcť formou príbehov, resp. za pomoci hudby, či tanca - dopĺňať, 
obohacovať, resp. vysvetľovať dôležitosť a význam  toho „hmotného“ - zbierkových predme-
tov a kolekcií. Takto komplexne podaná  odborná informácia  pomôže vytvoriť u návštevní-
kov dlhotrvajúce vnemy a zážitky - v prípade vzdelávacieho poslania i lepšiu zapamätateľnosť 
podaných skutočností. „Duchovno“ - to nehmotné niečo v  povedomí, ktoré robí atmosfé-
ru a dáva pocitový zmysel a význam činnosti múzeí, môže napríklad v múzeách hradného, 
zámockého typu, podávať obraz o dobe, v ktorej sa kedysi  žilo. Často tu pôsobí komplex pre-
zentačných foriem: historická stavba, hudba, divadlo, originálne zbierky, originálne jedlá, ri-
tuály, svetlá, zvuky,....

Dokumentácia nehmotnej kultúry v  múzeu môže fungovať v  rámci špecializácie múzea 
a  v  regióne pôsobnosti múzea. Príklady uvediem z  nášho najbližšieho okolia - teda z  obce 
Svätý Anton a špecializácie nášho múzea. V regióne, kde sídli múzeum je dôležitá spoluprá-
ca s miestnymi samosprávami pri dokumentácii NKD - tie si často ukážkovo tvoria kroni-
ky, v ktorých sú zaznamenané aktivity miestnych folklórnych súborov, zvyky a obyčaje obce, 
tvoria si fotodokumentáciu, zaznamenávajú podujatia na kameru, stretáme sa i s vydávaním 
nárečových slovníkov...a pod. Spoločne s obcou Svätý Anton vydávame kalendárium poduja-
tí, ktoré pod názvom Rok na dedine prezentujeme spoločne prvýkrát vždy v januári na veľtr-
hu cestovného ruchu Slovakiatour v bratislavskej Inchebe. Mnohé podujatia v rámci „Roku 
na dedine“ sú z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva: Hajnál - obecný fašiangový sprie-
vod, Festival heligonkárov, Dni sv. Huberta, Detské dni sv. Huberta, divadelné predstavenia 
na nádvorí kaštieľa, koncerty v kaštieľskej kaplnke, Vianoce pre zvieratká, ...a pod.  V rámci 
špecializácie uvediem príklad nášho múzea s poľovníckou špecializáciou - zbierame poľov-
nícke pesničky, fanfáry, príbehy, vtipy, zaznamenávame a prezentujeme zvyky a tradície - ce-
remoniály pred, počas a po poľovačke, „poľovnícky súd“, používanie poľovníckych zálomkov, 
pasovanie za lovca, za poľovníka, používanie poľovníckej latiny (špeciálna reč poľovníkov), so-
koliarstvo, prípitok Lovu zdar! - ľavou rukou, ... a pod. Múzeum môže aj založiť tradíciu, ktorá 
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doma - sprístupňovať si digitálne informácie, vrátane záznamov NKD. Aj múzeá by mali zo-
hrávať významnú úlohu pri sprístupňovaní NKD čo najširším vrstvám obyvateľstva. Dá sa to 
formou stálych expozícií, výstav, kultúrno-vzdelávacích podujatí, súťaží, koncertov, divadel-
ných predstavení, festivalov, slávností, fi lmov, web - stránkou, ... atď.

Pri dokumentácii NKD sa treba radiť s odborníkmi na audiovizuálne nosiče - aby boli na-
hrávky čo najdlhšie trvajúce (fotografi e, kazety mini - DV, DVD, CD, ...). Pri stanovení systé-
mu dlhodobej dokumentácie NKD treba preto vopred určiť ako zariadiť prepis a pokračovať aj 
pri prípadnom ukončení trvácnosti nosičov.

Podnázov nosnej témy tejto konferencie hovorí o problematike komplexnej múzejnej do-
kumentácie obdobia po roku 1989. V prípade dokumentácie NKD možno konštatovať, že ani 
do tohto roku sa jej múzeá špeciálne nevenovali a práve v roku 1989 prijalo UNESCO Odporú-
čanie o ochrane tradičnej kultúry a folklóru. Záverom uvádzam, že odborníci zo SNM a ZMS 
by mohli pouvažovať - na základe odporúčaní z tejto konferencie (verím, že v nich bude aj bod 
o dokumentácii NKD), o vypracovaní aspoň rámcovej smernice, ktorá určí do akej miery majú 
múzeá dokumentovať aj NKD. Domnievam sa, že práve cez ochranu, dokumentáciu a prezen-
táciu NKD, majú múzeá väčšiu šancu predstaviť verejnosti i  svojim zriaďovateľom poslanie 
múzeí a ich nezastupiteľné miesto v spoločnosti.

Použitá literatúra:
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Korean Committee of ICOM/CECA:  2004 ICOM/CECA Seoul Confernce, Seoul 2004 

OBRAZOVÁ PRÍLOHA:

Obr. č.1 : Dni sv. Huberta

ho múzea. Kamarát z Japonska spomínal Sendai Mediatheque - kultúrne centrum, ktoré po-
užíva tradičné i nové médiá. Technológiu typografi e - jeden zo spôsobov tlače - v Japonsku 
uvedený do praxe od roku 1873, prestali v roku 1970 používať. Centrum ho oživuje v špeciál-
nom štúdiu - už ako tradičné remeslo. Jeden holandský kolega predstavil Holandský inštitút 
pre zvuk a obraz - dokumentuje 70% holandského audiovizuálneho dedičstva - spolu 700 tisíc 
hodín nahrávok televízie, rozhlasu, fi lmu, hudby,... Heslo centra: Obraz a zvuk hýbu svetom - 
cez obraz a zvuk vnímajú ľudia svet okolo seba. Priateľka z Nemecka predstavila (konferencia 
vo Oaxace- 2003) výstavu výtvarného umenia, na ktorej sa prezentujú výtvarné práce súčas-
ne s hudbou a tancom. Tie korešpondujú s výtvarným dielom a umocňujú tak zámer umelca. 
Spomínam si aj na referát priateľky z Chorvátska (konferencia vo Viedni - 2007), v ktorom pre-
zentovala múzeom vytvorený fi lmový dokument o tom, ako kedysi z rohov stepného dobyt-
ka vyrábali hrebienky do vlasov. Dnes už nežijú majstri, ktorí hrebienky tvorili, no na základe 
ich nahrávky sa tomu starému remeslu, začali venovať mladí. Taktiež z Chorvátska v oblasti 
Rijeky pochádza zaujímavý projekt, v ktorom deti počas prázdnin navštevujú po týždňových 
turnusoch ostrovčeky a u starých ľudí zbierajú po povalách zaujímavé etnografi cké zbierky - 
veci pre domácich už nepotrebné, ale pre múzeum zaujímavé. Súčasne si zapisujú zvyky, tra-
dície, nárečie a recepty tradičných pokrmov. Priateľ z Veľkej Británie prezentoval (konferencia 
v Riu - 1997) zaujímavý projekt „Dom načas“, v ktorom za jeden deň postavili dom - presne 
s podmienkami a materiálnym vybavením, ako nato mali kedysi v roku 1650 (podľa starého 
anglického príslovia ešte zo stredoveku - správny chlap postaví dom za jeden deň). NKD sa 
tam prejavilo v plnej šírke - tradičné stavebné postupy, jedlá, piesne, hudba, zvyky, ...  Myslím 
si, že aj u nás na Slovensku by sme našli mnoho príkladov aktivít múzeí a galérií, ktoré vlastne 
nejakým spôsobom chránia aj dokumentujú NKD.  

Múzeá žijú dnes ťažkú dobu, a tak je jasné, že veľké prostriedky na dokumentáciu NKD 
vynakladať nemôžeme. Môžeme však aspoň zaznamenávať jednoducho to, čo sa deje - naprí-
klad fotografovať, fi lmovať, písať kroniku múzea, nahrávať hudbu, folklór, tradičné podujatia, 
tradičné remeslá, divadlo, výpovede pamätníkov, piesne, zvyky pred, počas a po poľovačke - 
špeciálne signály, fanfáry, ... Teda niečo predsa môžeme.  Podľa mňa netreba prehnané  „vedá-
torstvo“. Čas i chabé prostriedky treba teraz využiť aspoň  na monitorovanie a zaznamenanie 
toho, čo by už zajtra bolo ťažko zaznamenať - prejsť ľudí, ktorí sú starší a dokážu niečo, čo už 
nik iný, nahrávať postupy pri tradičných remeslách, výpovede ľudí, ktorí si pamätajú skutočné 
udalosti, ... Potom konečne príde vysnívaný čas (prosím neusmievajte sa - ja viem, že príde), 
keď múzeá budú mať peniaze i podmienky na plnenie svojho poslania a potom to zúročíme. 
Vymyslíme systém a to čo sme dokumentovali, jednoducho do systému  sústredíme.

Iste nepochybujeme o veľkom význame Listiny svetového kultúrneho a prírodného dedič-
stva UNESCO. Dnes už môže byť na  Listinu zapísané aj  NKD. Na  Slovensku je podmien-
kou najprv zápis do Reprezentatívneho zoznamu NKD Slovenska. Tak začínala aj naša fujara 
a v slovenskom zozname máme aj Radvanský jarmok, Terchovskú muziku, Aušusnícke služby 
špaňodolinských baníkov, tradičné ručné zvonenie a funkcia zvonárov na Slovensku ... a pri-
búdajú ďalšie. Listina UNESCO i Reprezentatívny zoznam NKD môžu, dobre odprezentované 
v médiách, pomôcť aj zviditeľniť prácu múzeí pred verejnosťou, prípadne v tom dobrom slova 
zmysle „prinútiť“ zriaďovateľov podporiť NKD fi nančne. 

Výzvou moderných čias je sprístupňovať NKD čo najširším vrstvám obyvateľstva. K naj-
modernejším formám šírenia informácií patrí internet, ktorý umožňuje komukoľvek - priamo 
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Obr.č.4: Sokoliarstvo - súčasť svetového kultúrneho dedičstva

Obr.č.5: Letné divadelné predstavenie na nádvorí kaštieľa

Obr.č.2: Detské dni sv. Huberta

Obr.č.3:  Trubači pred uvedením svätohubertovskej fanfáry
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Hľadanie priorít v múzejnej 
dokumentácii každodenného 
života spoločnosti.
Marta Janovíčková - Múzeum mesta Bratislavy

Abstrakt: Problematika dokumentácie druhej polovice 20. storočia je jednou zo základných 
úloh, riešenie ktorej neprináša iba metodologický problém ale hľadanie podoby realizácie jej kon-
krétnej obsahovej náplne. Stojíme pred zložitou úlohou z množstva predmetov vyčleniť tie, ktoré 
dokážu zmysluplne zdokumentovať nielen celkové spoločensko-politické a ekonomické javy ale aj 
kultúru každodenného života.

Je najvyšší čas prehodnotiť súčasný systém nadobúdania zbierkových predmetov a stanoviť si 
program, na základe ktorého by bolo možné de� novať úlohy jednotlivých typov múzeí pri vedec-
kovýskumnej i akvizičnej činnosti v tejto oblasti.

V súčasnosti začína v múzejníctve čoraz viac rezonovať problematika dokumentácie druhej 
polovice 20. storočia. Dokladá to aj viacero odborných podujatí konaných u nás i v zahraničí 
zaoberajúcich sa priamo touto problematikou alebo v rámci iných tém zameraných na múzej-
nú prácu.1 Jej dôležitosť podčiarkuje aj vznik výskumných programov zameraných  na doku-
mentáciu súčasnej hmotnej kultúry v niektorých európskych krajinách.2 Je to jedna zo základ-
ných úloh, riešeniu ktorej treba venovať serióznu pozornosť.

Dokumentácia druhej polovice 20. storočia stavia múzejníkov pred zložitú úlohu zachyte-
nia tejto doby prostredníctvom hmotných dokladov. Toto, vzhľadom k minulosti veľmi krátke 
časové obdobie je charakterizované viacerými zmenami politickými, spoločenskými, ekono-
mickými i kultúrnymi. Ich následkom došlo k obrovským premenám v živote mestskej i vi-
dieckej spoločnosti. Z dôvodu rozvoja priemyslu a obchodu sa objavilo množstvo dokladov 
hmotnej kultúry rôznej kvality a výpovednej hodnoty, ktoré z dôvodu globalizácie postupne 
stierajú špecifi cký charakter domácej kultúry. Stojíme teda pred zložitou úlohou z množstva 
predmetov vyčleniť tie, ktoré dokážu zmysluplne zdokumentovať nielen celkové spoločensko-
-politické a ekonomické javy ale aj kultúru každodenného života.

Už koncom 19. storočia z dôvodu riešenia podobného problému, aký riešime v súčasnosti, 
vznikali popri národných respektíve vlastivedných múzeách zameraných na minulosť aj mú-
zeá umeleckopriemyselné. Tieto sa zameriavali na dokumentáciu súdobej umeleckoremesel-
nej a sériovej výroby úžitkových predmetov, prác domácich návrhárov, dielní či priemyselných 
podnikov. Tento trend na území Slovenska z rôznych dôvodov nenašiel odozvu ani v medzi-
vojnovom období a ani po roku 1945. Priebežne sa objavovali snahy o systematickú dokumen-
táciu tejto oblasti najmä pri mapovaní domácej tvorby, nemali však dlhého trvania. Hmotná 
kultúra prezentujúca každodenný život sa do zbierok dostávala torzovite, v závislosti na od-
bornom zameraní jednotlivých kurátorov. Tento defi cit našej histórie vzhľadom k možnostiam 
získavania starších artefaktov je žiaľ už trvalý. Ďalšou stránkou tohto stavu je nízka úroveň do-

Obr.č.6: Filmový  dokument  o Ferdinandovi Coburgovi

Obr. č.7 a 8: Propagačný materiál   „Rok na dedine“
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ných priestorov, rýchle tempo nadobudli aj zmeny v móde úzko prepojené s medzinárodnými 
štýlmi. Po roku 1989 došlo aj k  výraznejšiemu vplyvu iných modelov životného štýlu a k pre-
beranie nových hodnôt.

Čo teda zbierať a ako dokumentovať každodenný život posledných desaťročí? Pri hľadaní 
odpovede si musíme v prvom rade uvedomiť, že pre získavanie zbierkových predmetov platia 
v prvom rade všeobecné zásady. Základnou je, že predmet by v rámci múzejnej zbierky nemal 
existovať ako solitér bez ďalších vzťahov k ostatným artefaktom (samozrejme okrem progra-
mového založenia nového fondu). Hodnotený by mal byť komplexne ako artefakt prezentujú-
ci jedinca alebo spoločnosť, ktorý dokumentuje napríklad dobové výrobné postupy, estetické 
normy či použitý materiál. Jeho súčasťou musí byť bezpodmienečne aj kvalitná sprievodná do-
kumentácia. Rozširovanie múzejnej zbierky by sa malo uskutočňovať vždy so zámerom zvyšo-
vania jej vedeckého a kultúrneho významu. Pri cielenom získavaní predmetov dokumentujú-
cich kultúru každodenného života si preto musíme dopredu stanoviť či budeme dokumentovať 
určitú spoločenskú vrstvu alebo štýlový vývoj jednotlivých predmetov, či produkciu miestnych 
výrobcov alebo si stanovíme iné kritériá, ktoré by sme mali dodržiavať.

Zbierkotvorná činnosť múzeí je u nás ešte stále zaťažená orientáciou na postihovanie minu-
losti preverenej časom. Je načase opustiť tento systém retrospektívneho pohľadu a hľadať krité-
riá, ktoré nám pomôžu venovať sa aj systematickej dokumentácii súčasnosti. Tieto postupy sa 
objavili už koncom 19. storočia v spomínaných umeleckopriemyselných múzeách, ktoré kon-
tinuitne dopĺňali svoje zbierky súdobými predmetmi a robia tak doteraz. Podobe postupujú aj 
galérie pri budovaní zbierok súčasného umenia. Tento postup prináša viaceré výhody zvyšujú-
ce hodnotu zbierkových predmetov. Sú to napríklad autentické dobové myšlienky, osobné zá-
žitky a neposlednom rade je väčšia pravdepodobnosť nadobudnúť predmety v dobrom stave. 
V súčasnosti máme aj oveľa širšie možnosti rozšírenia dokumentácie predmetov aj prostred-
níctvom obrazovej dokumentácie. Pri takomto prístupe vzhľadom k ponuke množstva pred-
metov je však potrebná špecializácia a jasné metodické kritériá umožňujúce uskutočniť selek-
ciu na takej úrovni, aby postihovala charakter doby.

Akvizičná činnosť múzeí na Slovensku sa v súčasnosti dostáva do úzadia. Pozornosť sa jej 
venuje najmä v súvislosti s nedostatkom fi nancií znemožňujúcich uskutočňovať systematické 
nadobúdanie zbierok. Je pravdou, že tento problém je veľmi vážny a na rozširovanie fondov má 
výrazný vplyv. Nemenej závažná problematika sa však skrýva pod obsahom pojmu systema-
tická akvizičná činnosť a spočíva v celkovej akvizičnej politike slovenského múzejníctva. Ako 
zásadný problém sa na jednej strane prejavuje nedostatočná metodická základňa vedeckový-
skumnej činnosti, výsledkom ktorej by malo byť aj nadobúdanie zbierok. Na strane druhej sú 
to medzery v historickej kontinuite dokumentácie hmotnej kultúry, čo sa zákonite odráža aj 
pri riešení dokumentácie nedávnej minulosti. Aj napriek súčasným názorom kladúcim dôraz 
na múzejnú prezentáciu je zbierkotvorná činnosť stále jedna zo základných múzejných čin-
ností. Múzeum bez zbierok nemôže vôbec existovať a zbierky by mali byť základom aj prezen-
tačnej činnosti .Vzhľadom k tejto dôležitosti je nízka úroveň pozornosti venovaná akvizičnej 
činnosti nielen zo strany zriaďovateľov ale priznajme si, že aj zo strany samotných múzejníkov 
alarmujúca. Dokonca aj v poslednom zásadnom materiály pre rozvoj múzejníctva zo strany 
Ministerstva kultúry v Stratégii rozvoja múzeí a galérií do roku 2011 bola táto činnosť spome-
nutá iba okrajovo, bez vízie jej realizácie v súčasných podmienkach múzejnej praxe. 

Je zrejmé, že múzeá opúšťajú formu klasických múzeí a hľadajú spôsob začlenenia do spo-

kumentácie života mestskej spoločnosti. Po roku 1948 sa záujem múzeí v závislosti od ofi ciál-
nej dobovej politiky začal orientovať predovšetkým na dokumentáciu života ľudu, čo v realite 
znamenalo dôraz na ľudovú kultúru a život robotníckej triedy. Dôsledkom čoho dochádzalo 
k výraznejšiemu rastu etnografi ckých zbierok ale paradoxne, aj napriek deklaráciám, doku-
mentácia bežného života robotníckej triedy ťahala za kratší koniec. Ako pojem bola dokumen-
tácia súčasnosti degradovaná politickým ovplyvňovaním múzejnej zbierkotvornej činnosti.

Po roku 1989, teda po zmene politickej situácie, kedy múzeá mohli pristúpiť k prehodno-
teniu doterajšej zbierkotvornej činnosti, nastalo z dôvodu niekoľko rokov trvajúcej transfor-
mácie múzeí náročné obdobie poznačené viacerými zmenami a mnohé inštitúcie museli v pr-
vom rade zápasiť o svoju existenciu. Tlak zriaďovateľov na prezentačnú činnosť a minimálne 
fi nancie na akvizície zatlačili do úzadia túto základnú múzejnú činnosť. Absentovali aj vedec-
kovýskumné úlohy venované hmotnej kultúre druhej polovice 20. storočia, ktoré by rázne 
upozornili na nedostatky slovenského múzejníctva v tejto oblasti. Dokonca aj veľký výstavný 
projekt Slovenského národného múzea Slovensko v 20.storočí jeho druhú polovicu prezento-
val na rozdiel od prvej iba minimálnym počtom trojrozmerných predmetov.

Stojíme teda pred problémom urýchlene a hlavne seriózne riešiť túto situáciu nielen ako 
metodologický problém aj ako hľadanie podoby konkrétnej obsahovej náplne dokumentá-
cie každodenného života druhej polovice 20. storočia. Automaticky sa dostávajú do popredia 
viaceré otázky ako napríklad: aká rozsiahla má byť dokumentácia, čo všetko má postihnúť 
a sledovať, ako získavať informácie o vhodnosti jednotlivých predmetov, ako ochrániť múzeá 
pred hromadením množstva predmetov, ktoré sa vďaka globalizácii stávajú multiplicitné vo 
viacerých zbierkových fondoch, aké stanovisko majú zaujať múzeá špecializované a aké mú-
zeá regionálne.

Na tieto otázky neexistuje jednoznačná odpoveď, k jej podstate sa musíme spoločne pre-
pracovať. Ako prvé je potrebné odpovedať na zásadnú otázku: je vec selekcie predmetov zá-
ležitosťou subjektívneho záujmu jednotlivých kurátorov respektíve záujmu jednotlivých mú-
zeí alebo závisí od špecifi ckého vedeckého hodnotiaceho prístupu k problematike ako celku. 
Pri odpovedi si musíme uvedomiť skutočnosť, že nesystematické hromadenie vecí, z ktorých 
mnohé ani nespĺňajú základné kritéria zbierkových predmetov nás vedie k amaterizmu, kto-
rý vytláča z múzeí vedu a potláča základné poslanie múzea. Dokumentácia kultúry všedného 
dňa je veľmi široká téma a k jej programovému riešeniu je potrebná interdisciplinárna vedec-
kovýskumná činnosť.

Pri artefaktoch z minulých storočí na ich určenie okrem iných postupov sa zvykla používať 
aj triedna spoločenská klasifi kácia odzrkadľujúca aj ich materiálnu a formálnu podobu. Toto 
delenie predmetov prezentujúcich šľachtické, meštianske či ľudové prostredie v druhej polo-
vici 20. storočia stratilo opodstatnenie. Rozvoj priemyselnej výroby a postupné stieranie roz-
dielov medzi mestom a dedinou prinieslo používanie totožných predmetov vo všetkých do-
mácnostiach. Tradičné spoločenské vrstvy, ktoré svoju príslušnosť prezentovali aj hmotnou 
kultúrou mizli a nahradili ich nové, odrážajúce aktuálne politické a spoločensko - ekonomické 
pomery prinášajúce so sebou aj formovanie nových elít. 

Vďaka tradíciám a možnosti prístupu k módnym tovarom pretrvával ešte hlavne u starších 
rodín spočiatku rozdiel v zariadení mestskej a vidieckej spoločnosti. Nástup nových techno-
lógií a materiálov a zvyšovanie produkcie výroby prinieslo so sebou premnoženie predmetov 
v okolí človeka a urýchlilo ich výmenu. Bytová kultúra zaznamenala rýchlejšiu obmenu obyt-
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ločnosti silne ovplyvnenej vývojom techniky poskytujúcej okamžité zážitky. Pod tlakom súčas-
nej konzumnej spoločnosti si musia obhájiť opodstatnenie svojej existencie a hľadať spôsoby 
ako to uskutočniť. Ku zmene fungovania múzeí musí prísť nielen smerom von k spoločnosti, 
ale zákonite musí nastať zmena aj v samotnej práci vo vnútri múzeí. Jedna z podstatných zmien 
by mala nastať v realizácii akvizičnej činnosti. Nárast zbierok totiž vyvoláva potrebu ďalších 
priestorov, nákladov na ich udržiavanie a pre ich efektívne využívanie aj väčšie výstavné a ex-
pozičné priestory a  nemalú úlohu tu zohráva aj stále problematickejšie získavanie fi nancií. 
Z týchto dôvodov je potrebná efektívna akvizičná politika pre dokumentáciu každodenného 
života využívajúca ako sprievodnú dokumentáciu aj vizuálnu techniku. Je potrebné prehod-
notiť aj doterajšie zbierkové fondy a k novým akvizíciám pristupovať zodpovedne, aby sa mú-
zeá nestali skládkami predmetov, ktorých síce bude veľa, o tejto dobe nám však toho veľa ne-
povedia.

Je preto najvyšší čas zmeniť súčasný systém nadobúdania zbierok pri dokumentácii každo-
denného života a stanoviť si program, na základe ktorého by bolo možné defi novať úlohy jed-
notlivých typov múzeí pri vedeckovýskumnej i akvizičnej činnosti v tejto oblasti. Je to dôležité 
nielen preto, aby sme predišli k hromadeniu rovnakých predmetov, ale hlavne preto, aby sme 
systematicky dokumentovali všetky oblasti každodenného života v ich dobových premenách 
s dôrazom na domácu produkciu. Mali by sme si uvedomiť, že sa zúčastňujeme na formovaní 
zbierkových fondov, ktoré budúcim generáciám odovzdajú obraz nielen o dobe v ktorej vznik-
li, ale aj o úrovni našich odborných schopností.

Poznámky
1 Napríklad:
Odborný seminár Teória a prax - dokumentácia súčasnosti. Brno 2005 
Odborné sympózium Akvizičná činnosť múzeí v súčasnosti - problémy, možnosti, perspektívy. Hronec 2007, 
Odborný seminár Dokumentácia druhej polovice 20. storočia a súčasnosť. Martin 2012,
Medzinárodná konferencia Múzeum a zmena. Praha 2002
Medzinárodná konferencia Múzeum a zmena II. Praha 2005.
K týmto podujatiach vyšli zborníky príspevkov.
2  Agócs, A.: MaDok - sieť dokumentácie súčasnosti v Maďarsku. In: Dokumentácia druhej polovice 20. storočia 

a súčasnosti. Zborník z odborného seminára Etnológ a múzeum. 2012, s. 29 - 38  

Predmet ako nositeľ príbehu. 
Pilotný projekt ku kampani 
Zväzu múzeí na Slovensku.
Zdenka Letenayová - SZTK - Múzeum telesnej kultúry v SR, Bratislava

Abstrakt: Príspevok predstavuje pilotný projekt pripravovanej kampane Zväzu múzeí na Slo-
vensku určený pre členské múzeá ZMS

Nie som veľkým rozprávačom príbehov, ale jeden Vám rozpoviem. Šestnásteho mája v roku 
1897 bola v Bratislave odhalená v rámci miléniových osláv Uhorského kráľovstva jazdecká so-
cha habsburskej panovníčky Márie Terézie. 

Autor, významný bratislavský sochár Ján Fadrusz, vytvoril súsošie z najkvalitnejšieho bie-
leho mramoru z Carrary, podstavec zo sivej žuly pochádzal z Rakúska. Socha patrila k naj-
významnejším pamiatkam Bratislavy a stala sa námetom pohľadníc, malieb, dobových foto-
grafi í a to až do roku 1921. 



104 105

MÚZEJNÁ DOKUMENTÁCIA DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA NA SLOVENSKU Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989

A paradoxne o jedenásť rokov neskôr, v  roku 1932, akademický sochár Jozef Pospíšil, vý-
znamný predstaviteľ medzivojnového sochárstva na Slovensku, vytesal vo svojom bratislav-
skom ateliéri, z monolitu pochádzajúceho zo zničeného pamätníka (údajne monolit pochádzal 
zo zadného stehna koňa súsošia) bustu Miroslava Tyrša, spoluzakladateľa telovýchovnej orga-
nizácie Sokol...  V  roku 1937 Pospíšil inštaloval dielo, ktoré patrí ku kvalitné ukážkam jeho so-
chárskej portrétnej tvorby, v Tyršových sadoch (dnes Sad Janka Kráľa) v Petržalke. 

   
O  rok, po  mníchovských udalostiach (r. 1938) pomník z  parku odstránili.  Osud busty 

bol potom neznámy až do roku 1988, keď ju objavili miestni obyvatelia na skládke odpadu 
na Čiernej Vode pri Bratislave. 

   Značne poškodené dielo bolo na náklady SZTK - 
Múzea telesnej kultúry v SR prevezené do Bratislavy 
a odborne zreštaurované. V súčasnosti je táto kul-
túrna pamiatka evidovaná v  zbierkovom fonde 
SZTK - Múzea telesnej kultúry a od roku 1995 v dl-
hodobej výpožičke múzea Ústrediu Sokola na Slo-
vensku, umiestnená je vo vestibule budovy Sokola 
Bratislava 1. 

     
Po udalostiach, ktoré mali v snahe obnoviť monarchiu a po čiastočnej mobilizácii, česko-

-slovensky orientovaní obyvatelia Bratislavy demonštrovali svoje presvedčenie chrániť mladú 
republiku snáď tým najhorším spôsobom a súsošie rozbili. Na jej zničení sa podieľali aj členo-
via telovýchovnej organizácie Sokol. 
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Ide o príbeh najťažšieho zbierkového predmetu v našom múzeu. Iste takého príbehy jestvu-

jú na každom múzejnom pracovisku, kde sa denne boríme s množstvom nezodpovedaných 
otázok, záhad, nejasností, či nepresností, ktoré dešifrujeme, odkrývame a postupne dávame 
predmetom „ich tvár“. A v tomto postupnom zapisovaní a kreovaní príbehov predmetov, vy-
tvára sa medzi nami, múzejnými pracovníkmi (a to nielen medzi odbornými pracovníkmi) 
a predmetmi zvláštny vzťah. Je iný ako vzťah obchodníka s umeleckými predmetmi  alebo zbe-
rateľova vášeň? Niekedy mám osobný pocit, že nie. Len je vytváraný v inom prostredí, ktoré-
ho primárnou úlohou je osobná profesionálna zodpovednosť za hmotné a nehmotné prírod-
né a kultúrne verejné dedičstvo, v konfrontácii s chabou podporou a vážnosťou našej profesie 
v súčasnej spoločnosti.

Legislatívne sú stanovené a defi nované základné povinnosti a poslania každej z podôb mú-
zejnej inštitúcie a samozrejme my (múzeá) si základnú úlohu plníme. Aj napriek deklarovaným 
poslaniam verejné múzeum je však (prepáčte, ak ide len o môj súkromný názor) vo väčši-
ne  spoločnosti vnímané ako kamenná stavba s vitrínami, v menšine pretrváva snáď aj názor , 
že pod svojim „neverejným“ povrchom ukrýva živý organizmus, ktorý odkrýva svoju podstatu 
a životaschopnosť zväčša formou expozícií, príležitostných výstav, či sprievodných kultúrnych 
alebo spoločensko-výchovných podujatí. A len okrajom ešte pripomeniem, že okrem budovy 
Múzea SNP v Banskej Bystrici, ktorá bola daná do užívania v roku 1969, nebola na Slovensku 
postavená špecializovaná budova pre potreby múzejníctva...

Ťažko určiť bez seriózneho prieskumu, či výskumu, nakoľko sú spoločnosťou vnímané aj 
také odborné múzejné činnosti akými sú vytváranie, spravovanie, či odborné vedecké zhodno-
covanie zbierkového fondu. Práve on je v podstatnej miere podmienený a závislý od fi nančných 
zdrojov a možností múzea, či jeho zriaďovateľa. Pritom je nepísanou zvyklosťou múzea zaradiť 
do svojho programu budovania zbierok aj z oblastí, ktoré nie sú alebo neboli prioritné, ale tvo-
ria neodmysliteľnú súčasť komplexného pohľadu na vývoj a jestvovanie systému spoločnosti.

Kultúra ovplyvňuje každý aspekt života, je všade okolo nás, v návykoch, postojoch, zvykoch 
presvedčeniach alebo konaniach jednotlivých sociálnych skupín, ktoré vytvárajú a určujú vše-
obecné modely fungovania spoločnosti. Úlohou múzea je vhodnými formami objavovať pred-
mety kultúry (hmotné aj nehmotné), ktoré dokumentujú tieto modely a ich prostredníctvom 
prezentovať význam daného predmetu pre rozvoj kultúry národa v oblasti svojej špecializácie.  

Na  ich realizáciu múzea cez zlepšujúce sa manažérske prostredie rozvíjajú, presadzujú, 
skvalitňujú a využívajú rôzne formy klasickej, či modernej prezentácie a marketingovej ko-
munikácie. Dlhodobá skúsenosť potvrdzuje, že najlepšie sa darí múzeám odkomunikovať čin-
nosť v rámci väčších celoplošných projektov (napr. Noc múzeí, dní otvorených dverí, festivaly). 
Preto aj Zväz múzeí na  Slovensku ( ďalej ZMS) zareagoval na  požiadavku členskej základ-
ne na rozšírenie možností spoločných projektov, ktoré by podporili zvýšenie spoločenského 
uznania múzejných inštitúcií. V dnešnej idiotizácii spoločnosti, prosím, to nie je môj výmy-
sel, ale nový mediálny slovný výraz na pomenovanie súčasného stavu v slovenskej spoločnos-
ti, ktorý vznikol na základe nedávno zverejnenej výzvy ministra kultúry SR k stupňujúcej sa 
miere vulgárnosti a nekultúrnosti vo vysielaní celoplošných súkromných televízií na Sloven-
sku. Možno práve aj so vzniknutou situáciou otvára sa, na počiatku 21. storočia, pre nás nová 
výzva a priestor pre opätovné oživenie muzeálnej obce a obnovenie  našej kultúrnej platformy.                                                                                                                            

V  predsedníctve ZMS sme sa zhodli, že netreba vymýšľať vymyslené a  inšpirovali sme 
sa kolegami z  Asociace muzeí a  galerií (AMG) Českej republiky. Ich kampaň - projekt 
s názvom „Muzea a 20. století“ prebieha už niekoľko rokov. Ide o celoročné informačné 
kampane zamerané na akcie v oblasti múzejnej prezentácie (výstavy, expozície, publikácie, 
prednášky, living history, kultúrne programy a pod.) so zjednocujúcou linkou, špeciálne 
zvýraznenou témou z  histórie 20. storočia. Podstatou projektu je vzájomné propagačné 
previazanie akcií, ktoré múzeá pri tejto príležitosti usporiadajú v rámci celej republiky. 

Kampaň „Muzea a 20. století“ v číslach:

Ročník Téma Počet zapojených 
inštitúcií Počet projektov

2005 60. výročí konce II. světové války    75 11
2007 Zlatá šedesátá 10 14

2008 Osudové osmičky:  Přelomové 
okamžiky dějin 20. století“  38 56

AMG pokračuje v kampani aj v rokoch 2012 - 2016. 

Vybrané témy:
•  Děti a jejich svět s důrazem na dětské hry, každodenní život či školní život.
•  Sport a 20. století s důrazem na regionální sport a masové tělovýchovné akce (spartakiády, sle-

ty a další hromadná cvičení).
•  Komunistická ideologie a moc a její odraz v muzejní činnost.
•  Rok 1989 a jeho odraz ve společnosti.
•  Veřejný prostor v životě společnosti (dokumentace pomníků a památníků, veřejné akce, shro-

máždění, oslavy prvních májů, státních svátků, demonstrace).

Na rozdiel od kolegov z Českej republiky, ZMS chce kampaň obmedziť v danom roku 
na určité časové obdobie (štvrťrok, mesiac) záväzné pre všetky múzeá , ktoré sa do nej za-
poja. Cieľ strednodobo dlhého projektu (2014-2018) zostane rovnaký; posilniť pozíciu 



108 109

MÚZEJNÁ DOKUMENTÁCIA DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA NA SLOVENSKU Problematika komplexnej múzejnej dokumentácie obdobia po roku 1989

Dokumentácia 2. polovice 20. storočia 
v múzeách v prírode na príklade 
Múzea slovenskej dediny. 
Katarína Očková, SNM – Múzeá v Martine – Múzeum slovenskej dediny

Abstrakt: Múzeum slovenskej dediny pri svojom vzniku prešlo niekoľkými vývojovými fáza-
mi v orientácii expozície, pričom do súčasnosti nie je dokončené. Tematicky a obsahovo prezen-
tuje tradičnú stavebnú kultúru a spôsob života zatiaľ vo vybudovanej severozápadnej časti Slo-
venska v časovom zameraní konca 19. a 1. polovice 20. storočia. Dokumentácia 2. polovice 20 
storočia bola realizovaná prostredníctvom výskumov a výstav zameraných na socialistickú pre-
menu vidieka, kolektivizáciu v poľnohospodárstve, kultúru robotníkov na dolnom Liptove, a sta-
vebnú kultúru a kultúru bývania v turčianskej obci Blatnica pod záštitou Slovenského národného 
múzea v Martine. Táto činnosť nebola priamo zameraná ako výstup pre expozíciu Múzea slo-
venskej dediny. Okrem dokončenia základnej expozície v súčasnosti múzeum čelí aj potrebe do-
kumentácie a následne jej aplikácii v expozičnom a výstavnom vyjadrení vo svojich priestoroch. 

Môj diskusný príspevok len stručne načrtne dnešnú diskutovanú problematiku v múzeách 
v prírode, pričom uvádza len niektoré problémy a ich riešenia. 

Dokumentácia nedávnej minulosti je v múzeách v prírode tabuizovanou problematikou. 
Na príkladoch okolností vzniku a budovania týchto špecifi ckých múzejných zariadení, ktoré 
umožňujú prezentáciu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva v širších súvislostiach 
v porovnaní s klasickými múzeami „kamenných budov“, sledujeme niekoľko rovín problema-
tických okruhov. Počiatky múzejníctva v prírode sa na našom území datujú do 60-tych a 70-
tych rokov 20. storočia. Jednotlivé múzeá vznikali podľa individuálnych podmienok a okolnos-
tí, s vlastnými koncepčnými návrhmi ako aj vlastným realizačným postupom. Tak sa vytvorila 
sieť múzeí v prírode, z ktorých každé jedno má vlastnú tvár a je osobité alebo špecifi cké. 

Stručne len spomeniem dlho plánované úsilie vybudovať celoslovenské múzeum v príro-
de pri Muzeálnej slovenskej spoločnosti a neskôr Slovenskom národnom múzeu – Etnogra-
fi ckom múzeu v Martine, ktoré sa až podľa aktuálnych spoločensko-politických a kultúrnych 
možností začalo realizovať v polovici 60-tych rokov. Tieto snahy sa v tomto období spájajú s  
riešením uchovávania a ochrany pamiatok ľudového staviteľstva a budovania múzeí v prírode 
prevažne na celom území severného Slovenska, ako aj s budovaním špecializovaných múzeí 
v prírode poľnohospodárskeho múzea v Nitre, či banského múzea v prírode v Banskej Štiav-
nici. Dôležitú úlohu pritom zohrávali základné koncepcie expozícií, zostavených zo zbierko-
vých objektov, doplnených a  budovaných v súzvuku prezentovaného prírodného a historicko-
-sídelného prostredia, ktoré však v zásade neprekračovalo časové vymedzenie 1. polovice 20. 
storočia. Historický pôvod, zastúpenie originálov dokumentovaných a aj prezentovaných ob-
jektov hlbšie do minulosti len podčiarkoval a skvalitňoval expozície, no stále sme sa nemohli 
vyrovnať severo a západoeurópskym múzeám v prírode, ktoré prezentovali objekty v rozme-

zbierkotvornej činnosti múzeí v oblasti dokumentácie každodennosti 20.storočia., s dôra-
zom na druhú polovinu 20. storočia, ktorej sa múzeá vo svojej zbierkotvornej činnosti ne-
dostatočne venujú. Po predbežnej konzultácii zástupcov ZMS na Ministerstve kultúry SR 
(september 2012), bude kampaň ZMS po zapracovaní podnetov zo strany múzeí SR, kom-
plexnom spracovaní podmienok účasti, harmonogramu a schválení kampane na Valnom 
zhromaždení ZMS ( apríl 2013) postúpená na rokovanie na Ministerstvo kultúry SR (ďalej 
MK SR) a po súhlasnom stanovisku, by mala byť podporená ako nosná téma v dotačnom 
programe MK SR pre múzeá na nasledujúci rok. Práve rok 2014 by mal odštartovať pilot-
ný projekt kampane „Predmet ako nositeľ príbehu“ (názov kampane bude dodatočne 
schválený po verejnej diskusii s členskými múzeami ZMS). ZMS navrhuje ako jeden z ná-
vrhov pre názov kampane: „Múzeum v čase, čas v múzeu“. 

Na webovej stránke AGM som si záujmom prečítala aj toto prirovnanie: „Múzeá sú mos-
tom medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, medzi našimi životmi a príbehmi ľudí, 
ktorí tu boli pred nami, medzi kultúrami, národmi, ľuďmi, miestom pre nové skúsenosti, zá-
žitky, poznania. Svet sa rýchle mení - a múzeá sa menia s ním. Menia sa technológie, spôsoby 
komunikácie, prístupy ku klientom, služby. Múzeá však zostávajú mostom - sprostredkovate-
ľom vedenia, chápania, porozumenia.... A práve na takomto moste by sme mali postaviť aj naše 
príbehy o predmetoch. 

Použitá literatúra a pramene:
Cmorej, Július: Bratislava. Svedectvo historických pohľadníc. Region Poprad. 2004. ISBN 80-969100-6-X.
Etický kódex Medzinárodnej rady múzeí. Bratislava 2009.
Kesner, L.: Marketing a management muzeí a památek. Grada. Praha 2005. ISBN 80-247-1104-4.
Kita J. a kol.: Marketing. Edícia Ekonóm. Bratislava 2002. ISBN 80-89047-23-8.

Múzeum mesta Bratislavy, fotoarchív 
http://www.culture.gov.sk
http://www.cz-museums.cz
http:// www.muzeumsportu.sk
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tých projektoch napríklad ostáva bilancovať aplikáciu výstupov podrobného výskumu sta-
vebnej kultúry a kultúry bývania v 80tych rokov z Blatnice, ktorá by podliehala odbornému 
zváženiu (podľa historicko-etnografi ckej štúdie usadlosť z  Blatnice napĺňa časové obdobie 
20-30tych rokov 20. storočia)8 ako aj dokončeniu doteraz nepostavených objektov regiónu 
Turiec. Podobne je tomu pri aplikácii spomenutých výskumov premeny vidieka v 2. polovici 
20. storočia s dôrazom na kolektivizáciu v poľnohospodárstve. Akvizícia predmetov z uvede-
ného obdobia bola náhodná a nesystematická. Stojíme pred problémom nielen interiérového 
vybavenia, ale aj zmien v stavebnej kultúre a urbanizme vidieckych sídiel. V tejto oblasti sa 
v súčasnosti ponúkajú možnosti len výstavných projektov, ktoré by mohli byť výstupom pod-
robného výskumu. Na minuloročnej konferencii Asociácie európskych múzeí v prírode bola 
počas diskusie témy „Tradičné poľnohospodárstvo v múzeách v prírode“ zdôraznená potreba 
aplikácie výskumov 2.polovice 20. storočia práve v expozíciách krajín bývalého socialistické-
ho bloku. Je pred nami otázka expozičného či výstavného spôsobu vyjadrenia tejto minulosti 
aj mladému návštevníkovi, ktorý uvedené skutočnosti neprežil a vníma ich sprostredkovane. 
Pritom dopady na premeny v stavebnej kultúre, či spôsobe života obyvateľov vidieka znač-
ne menili ráz zástavby modifi káciami či už obytných domov, alebo hospodárskych objektov 
a solitérov prislúchajúcich k usadlostiam. Nehovoriac o kultúre bývania, ktorá v druhej polo-
vici 20.storočia nadobúdala v objektoch nových projektov socialistickej výstavby dediny mož-
nosti zmien v dispozičnom rozšírení, zvýšení štandardu bývania s novodobým nábytkovým 
zariadením. Uvedený nábytkový mobiliár je pritom bezprostredne naviazaný na tieto nové 
murované domy, nakoľko sa tento kupoval väčšinou do väčších obytných priestorov. Zároveň 
dochádza k rekonštrukciám projektovaných domov postavených počas socialistickej výstavby 
vidieka a komplexný výskum týchto objektov v lokalitách sa stáva problémovým. Kde inde, 
ak nie v múzeu, by sa mal návštevník zamyslieť nad vývojom a paralelami v zmenách času 
pri pohľade na nedávnu minulosť v staviteľstve, kultúre bývania, ale aj každodennom živote, 
či jednotlivých javoch v spoločnosti nedávnej druhej polovice 20. storočia? V poslednom de-
saťročí sa v rámci sceľujúcej Európy dostávajú do popredia záujmu nové témy, akou je etnická 
otázka, migrácie, multikulturalita, a je im v rámci výskumu, dokumentácie, ale aj prezentácie 
venovaný samostatný prístup.  

U nás i v zahraničí sledujeme zaujímavé akvizície a rozšírenie expozícií o rôzne tematic-
ky zamerané expozície (nemocnice, colnice) alebo technické projekty – napríklad lokálne či 
úzko koľajové železnice s  technickými pamiatkami či električkové depá. V  rámci expozície 
Múzea slovenskej dediny v  tejto súvislosti spomeniem opäť nedokončený projekt vodného 
toku a technických objektov na vodný pohon (vodné mlyny, mlyny, stupy, píly, valcha, hámor), 
ktoré sú zdokumentované a čakajú na realizáciu. 

Súčasná doba prináša aj širokú škálu multimediálne odchovaných návštevníkov, pre kto-
rých sú moderné zariadenia a vybavenie audio vizuálnou technikou samozrejmosťou aj počas 
návštevy múzeí. S ohliadnutím na expozície niektorých európskych múzeí v prírode (napr. ho-
landské Nederlands Openluchtmuseum v Arnheme, alebo Zuiderzeemuseum pri Enkhuize-
ne) konštatujeme takmer dokonale dokumentovaný fotodokumentačný a fi lmový fond, ktorý 
v  expozíciách návštevníkom výstižne približuje výroby, zamestnania, alebo aj výpovede in-
formátorov, ktoré boli zaznamenávané počas výskumov. S odstupom času tieto materiály na-
dobúdajú veľkú hodnotu a významne kombinujú múzejnú expozíciu zbierkových predmetov. 
Žiaľ aj v tejto oblasti sme zatiaľ v našich podmienkach len v rovine inšpirácie. V súčasnosti če-

dzí 12. až 20. storočia, pričom originalita objektov, materiálov, techník ale aj postupov sa stala 
nosnou pre ich expozície. 

Niektoré múzeá v prírode na Slovensku bojujú o možnosť dokončenia expozícií do súčas-
nosti (Múzeum slovenskej dediny v Martine, alebo expozícia tradičného bývania a stavebnej 
kultúry Banského múzea v prírode v Banskej Štiavnici). 

Príklad Múzea slovenskej dediny je v  tejto otázke osobitý. V  jednotlivých obdobiach či 
už plánovania, alebo realizácie môžeme sledovať aj posun v  jeho rôznorodom vymedzení. 
V prvopočiatkoch myšlienok o múzeu v prírode bol hlavnou inšpiráciou švédsky Skansen pri 
Štokholme, kde sa v duchu čias doznievajúceho romantizmu koncom 19. storočia zvýrazňo-
vali predovšetkým prvky národného zviditeľnenia a svojbytnosti. V podobnej idei bolo záme-
rom vybudovať múzeum aj v 30-tych rokoch s dôrazom na jednotlivé regionálne špecifi ká až 
do roviny prezentácie tradičného staviteľstva a spôsobu života Slovákov zo zahraničia, pričom 
okrem samotnej expozície bola rovina využitia areálu orientovaná aj na rekreačno-komerč-
né účely. Objekty mali obývať „pôvodní obyvatelia“, ktorí mali vykonávať bežné každodenné 
činnosti či výroby...1 Od roku 1967, no najmä následne v 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 
sa prejavil zámer modelovania zbierky ľudovej architektúry s dôrazom na konštrukčné, pôdo-
rysné a typologické špecifi ká stavieb, detailizovanie urbanistických prístupov chápaných ako 
architektonickú tvorbu.2  Po prehodnotení tohto obdobia nastupujú 90-te roky opäť s bilanco-
vaním a snahou o zaktualizovanie a najmä vystihnutie správnych prístupov k realizovanému 
projektu.3 Do popredia vystupuje kontextuálne chápanie celkovej expozície,4 nosným sa stáva 
hĺbkový historicko-etnografi cký výskum konkrétnych objektov a javov v porovnaní s využí-
vaním literatúry ako hlavného podkladu pre tvorbu expozície v predchádzajúcich obdobiach, 
ako aj vyjadrenie fenoménu kultúry všedného dňa. Znovu oživením historicko-etnografi ckých 
výskumov jednotlivých realizovaných objektov expozície po roku 2000 sa pokračuje v tomto 
zameraní do súčasnosti.

Časové koncepcie expozície Múzea slovenskej dediny boli zamerané na prezentáciu staveb-
nej kultúry a tradičného spôsobu života na Slovensku v období na konci 19. a v 1. polovici 20. 
storočia. Jednotlivé výskumy a dokumentácia expozičných celkov a samotných objektov bola 
realizovaná v období 60-tych až 80-tych rokov. 

Problematika dokumentácie obdobia druhej polovice 20. storočia sa na pôde Slovenského 
národného múzea v Martine objavila čiastkovo pri realizácii výstavných projektov premeny 
socialistickej dediny a kolektivizácie poľnohospodárstva.5 Po výskumoch mestského prostre-
dia v 70-tych rokoch vo Vrútkach a 80-tych rokoch na dolnom Liptove6 bol významným po-
činom výskum kultúry bývania na vidieku so zameraním na skúmané obdobie rokov 1986-
1989 v turčianskej Blatnici.7 Zmeny v spoločensko-politickej situácii v krajine po novembri 
1989 viedli v zameraní vedecko-výskumnej činnosti v rámci Slovenského národného múzea 
s dôrazom na budované Múzeum slovenskej dediny k stagnácii v oblasti výskumu a odbornej 
prípravy nevyhnutnej k realizácii dovtedy ešte nerealizovaných expozičných skupín a objek-
tov. V tom čase bol realizovaný len jeden z celkovo piatich kultúrno-územných celkov celej 
expozície, pričom v regióne Turiec nebola expozícia stavebne ukončená. V roku 2003 bola 
prehodnotená koncepcia múzea z konca 80-tych rokov, a jej aktualizácia zdôraznila potrebu 
dostavby múzea v pôvodne plánovanom rozsahu a tematickom zameraní s niektorými úpra-
vami. V súčasnosti stojíme pred otázkou priorít nedokončenej expozície. Práve v múzeách 
v prírode sa dokumentácia javí v  realizačnom vyjadrení ako najdôležitejšia. Pri spomenu-
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líme digitalizácii zbierkových predmetov a následne dúfame aj v digitalizáciu dokumentova-
ného fi lmového materiálu Slovenského národného múzea v Martine, ktorý by čiastočne mohol 
dotvoriť vlastné expozície a výstavy a týmto prezentačným premietnutím do ucelenej výpove-
de priblížiť hodnoty kultúrneho dedičstva širokej škále návštevníckej verejnosti. Skutočnosť, 
že niektoré krajiny (napríklad Nórsko) majú v legislatíve stanovené napĺňanie základných po-
trieb spoločnosti činnosťou múzeí nie je náhodná. Kultúrne požiadavky a defi city spoločnosti 
sú v tejto oblasti aj na Slovensku markantné.    

Celková pravidelná údržba, súčasné požiadavky poskytnutých služieb, prevádzka a chod 
múzeí v prírode je veľmi náročná. Avšak nesmieme opustiť líniu dokumentácie nedávnej mi-
nulosti, aby sme to pri dnešných možnostiach o pár rokov neľutovali. 

Poznámky
1 Samotná realizácia slovenského múzea v prírode však bola napriek snahám aj v medzivojnovom období odsunutá 
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2 KRIŠTEK, I. Tematicko-urbanistická koncepcia Múzea slovenskej dediny – národopisnej expozície v prírode SNM-EÚ 
v Martine. In Zborník SNM 80 – Etnografi a 27, 1986, s.33.
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Múzejná dokumentácia v prírodných 
vedách na konci 20. storočia.
Ján Kautman – SNM – Prírodovedné múzeum, Bratislava

Abstrakt: Dokumentácia prírody na Slovensku sa po roku 1989 dostala do nezávideniahod-
nej situácie. Legislatívne zmeny, ekonomické zmeny v spoločnosti a � nančná situácia negatívne 
ovplyvnili všetky základné spôsoby nadobúdania zbierkových predmetov.   

Prírodné vedy v múzeách predstavujú  veľký súbor odborov a špecializácii, ktoré sa v mú-
zejnej praxi do veľkej miery líšia od spoločenskovedných disciplín. Najmä obrovská šírka zábe-
ru na milióny živočíchov, rastlín a artefaktov neživej prírody, inými pravidlami dokumentácie, 
ale aj evidencie, z čoho následne vyplývajú aj rozdielne problémy. V hlbšej minulosti bola do-
kumentácia prírodných vied prakticky neobmedzovanou činnosťou, kedy múzejní pracovníci, 
alebo externí dodávatelia materiálu, neboli obmedzovaní skoro žiadnymi predpismi či zákon-
mi a tak prakticky limitom bolo len personálne obsadenie, špecializácia, schopnosť materiál 
spracovať a priestorové možnosti múzea či konkrétneho oddelenia. Z týchto období pochádza 
spravidla najväčšia časť zbierok prírodovedných múzeí a to aj u nás, aj vo svete. Takýto stav 
prerušený vojnami, ovplyvnený rozpadom či vznikom štátu a jeho politickým zriadením pre-
trvával prakticky až do 80. rokov 20. storočia. Obmedzenia výskumu a zberu na území vlast-
nej krajiny boli minimálne, skôr celosvetový záber bol po druhej svetovej vojne obmedzený, 
najmä na krajiny so socialistickým zriadením. Súčasne v povojnovom období sa začína v spo-
ločnosti formovať ochrana prírody, najprv na základe nadšenia, neskôr aj profesionálne, ale 
prakticky žiadnu moc táto organizácia nemala a vplyv na skutočné zaobchádzanie s prírodou 
bol skôr symbolický. Najväčším úspechom bolo vyhlásenie národných parkov. Ak si pod tým 
predstavujeme územnú ochranu vzácnych alebo neporušených biotopov živočíchov a rastlín  
tak sú to do dnes najvýznamnejšie a asi aj najúčinnejšie ochranárske opatrenia. No na múzej-
nú činnosť to nemalo až taký veľký vplyv pretože zber materiálu a výskum prírody bol múze-
ám daný zo zákona a tak sa naša činnosť bez väčších problémov ľahko realizovala. Situácia sa 
výrazne zmenila po prevrate v roku 1989. Ochrana prírody sa výrazne aktivizovala a v roku 
1992 bolo po prvý krát zriadené Ministerstvo životného prostredia, ktoré vo veľmi krátkom 
čase vyprodukovalo zákon o ochrane prírody a krajiny (287/94 Z.z.). Zákon bol šitý horú-
cou ihlou, bez skúseností a reálneho pohľadu na jeho dopady, ale zároveň dával do rúk nové-
mu značne byrokratickému aparátu ochrany prírody moc razítka a povolenia. V duchu hesla 
„Kto nejde s nami ide proti nám“ začal sa  zákon uplatňovať a vo vedeckých inštitúciách, ako 
sú prírodovedecké fakulty, akadémia vied a prírodovedné múzeá sa v podstate zastavil terénny 
výskum na dlhé obdobie. Obmedzenia výskumu, zberu ale i pohybu sa dostali na tak nepre-
konateľnú, často nelogickú úroveň že mnohých to odradilo od ich výskumnej činnosti (pod-
robnejšie Uhlířová, Kautman 1996). V mnohých inštitúciách sa preorientovali na laboratórny 
výskum, a to až do takej miery, že základný a faunistický výskum je považovaný za druhoradý, 
skoro nepublikovateľný a v podstate „nepotrebný“. V prírodovedných múzeách sa však preo-
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rientovať nemôžeme, pretože zákonná povinnosť dokumentovať prírodu sa iným ako terén-
nym výskumom a s tým spojeným zberom materiálu realizovať nedá. Je zarážajúce, že zria-
ďovatelia vedeckých inštitúcií sa prakticky nečinne pozerali na to, ako sú ich ústavy vydávané 
na milosť či nemilosť úradníkom, dodržiavajúcim literu zákona. Na druhej strane musím po-
znamenať, že zákon o ochrane prírody a krajiny priniesol aj mnoho pozitívneho, čo v našej 
spoločnosti veľmi chýbalo, no jeho uplatňovanie proti veľkým podnikom, fi nančným skupi-
nám alebo iným vyšším záujmom je omnoho miernejšie, často bezzubé ako proti skoro bez-
branným vedeckým inštitúciám, ktorých výskumy a činnosť sa v podstate realizujú  v záujme 
poznania a ochrany prírody. Prešlo dvadsať rokov a hrany sa čiastočne obrúsili. Zákony boli 
novelizované, ale k výraznému zlepšeniu našej pozície. Naše pripomienky neboli akceptované 
a to aj napriek zisteniu, že jeden bez poznatkov druhého nemôže existovať. Mnohé nepreko-
nateľné problémy sa nakoniec často riešia spoluprácou, ale stále to nie je symbióza, čiže čisté 
partnerstvo. V legislatívnej oblasti je toho viac čo obmedzuje prácu prírodovedného múzejní-
ka. Pristúpenie (1992) na medzinárodný dohovor o obchode a manipulovaní s voľne žijúcimi 
a ohrozenými živočíchmi a rastlinami (CITES)  je ďalšou komplikáciou,  pretože v zoznamoch 
sa nachádza veľké množstvo druhov (35 000 rastlín a 2 500 živočíchov), z ktorých veľké poč-
ty vlastní každé múzeum. Takže na držbu každého jedinca, jeho pierko, vajíčko, paroh, kosť, 
kvietok potrebujete povolenie, zvlášť povolenie potrebujete aj na ich vystavovanie. No a aby 
toho všetkého nebolo dosť, máme ešte zákon o poľovníctve.  Mnohí múzejníci sa vynašli a za-
čali zbierať živočíšny materiál, čiže nimi neusmrtené jedince pre svoje inštitúcie, napríklad pri 
cestách alebo pod elektrickým vedením,  podobne ako supy. Je až zarážajúce, aké obrovské 
množstvo živočíchov (a to aj chránených všetkými zákonmi) je takto denne usmrtených. No 
súčasný zákon, ak ide o poľovnú zver, túto činnosť považuje za pytliactvo a je to dokonca trest-
ný čin. Na zamyslenie uvádzam príklad.: Všetka zver pohybujúca sa vo voľnej prírode je majet-
kom štátu – čiže nás všetkých. No v momente zastrelenia, zrazenia, úhynu sa stáva majetkom 
poľovného združenia – čiže združenia súkromných osôb, ktorým prislúcha právo rozhodnúť 
o jej osude a ktorí sú vyňatí z mnohých právnych predpisov. V prípade nerastného bohatstva, 
prípadne archeologického nálezu je situácia iná, aj keby som našiel naft u či poklad pod svoj-
im domom, tak patrí štátu. Zvláštny a diametrálne iný prístup k prírodnému bohatstvu kraji-
ny. No ak zodvihnem a zoberiem do auta takúto zver aj napriek tomu, že ju chcem zachrániť 
pre vedecké či pedagogické účely v štátnej organizácii, tak sa vedome dopúšťam trestného činu 
pytliactva, za čo môžem byť odsúdený aj k odňatiu slobody, čím vlastne spôsobím že už nikdy 
nebudem môcť vykonávať prácu vo verejnej či štátnej službe. Neexistuje ani jedno opatrenie, 
ktoré by stálo na strane múzejníka a chránilo ho pri jeho zákonnej povinnosti dokumentovať 
minulosť a súčasný stav našej prírody (paradox tejto situácie podrobne rozpísal Fulín, 2012). 
Zoológia a botanika sú najviac legislatívou dotknuté odbory, ale problémy má aj geológia a pa-
leontológa. Zákony o ochrane prírody a krajiny a vyššie spomínané povolenia sa do značnej 
miery vzťahujú aj na tieto múzejné odbory, no pre zaujímavosť uvediem príklad často platia-
ci pre všetkých prírodovedcov. S chránenou skamenelinou bez zvláštnych povolení nemožno 
manipulovať, no to že je chránená sa dá v podstate určiť až po jej vyzdvihnutí, vyčistení a urče-
ní. Čiže jedno vylučuje druhé, a je to začarovaný kruh a neporušenie zákona znamená vlastne 
nič nerobiť. Na druhú stranu musíme priznať, že nová legislatíva priniesla aj pozitívne veci a to 
najmä nariadenie, že typový, čiže z vedeckého hľadiska najcennejší materiál musí byť ulože-
ný v zbierkach verejnej múzejnej inštitúcie, toto zosúladenie s medzinárodnými pravidlami je 

do veľkej miery akceptované aj súkromnými osobami a tak sa cenné položky z tohto dôvodu 
často dostávajú do našich zbierok.

V oblasti geológie je ešte jeden veľký problém pri realizácii výskumov, väčšina baní na Slo-
vensku je zavretá, teda neprístupná a tak jeden z najlepších zdrojov zbierkových predmetov je 
prakticky nedostupný. Podobná situácia je aj v povrchových lomoch, buď je to ukončenie ťažby 
alebo súkromné vlastníctvo, kde dohoda o výskume je často komplikovaná a postavená skôr 
na medziľudských vzťahoch.

Ďalšou kapitolou nadobúdania zbierkových predmetov a teda dokumentácie stavu príro-
dy je získavanie kúpou či darom. Tu sa problémy dajú do veľkej miery porovnávať aj so spolo-
čenskovednými disciplínami. Najmä odbory ktorých predmety sú v pozornosti zberateľov a sú 
často obchodovateľné  za pomerne vysoké ceny je čoraz ťažšie získať (mineralógia, paleontoló-
gia, entomológia). Mnohé predmety  z týchto odborov sú aj napriek zákonom vyvážané do bo-
hatších krajín a predávané do  iných inštitúcii alebo súkromným zberateľom. Únik cenného 
materiálu je porovnateľný napríklad s archeológiou a príčin je viacero. Predávajúci či nálezca 
môže byť v mnohých prípadoch stíhaný za nelegálne nadobudnutie, inštitúcie nemajú dosta-
tok fi nancií, respektíve nedokážu fi nancie zohnať v požadovanom čase. V dnešnej ekonomic-
kej situácii je získanie fi nančne hodnotných zbierkových predmetov darom veľmi zriedkavé 
a tak sa len smutne prizeráme, ako mnohé predmety končia v neznámych rukách, v tom lep-
šom prípade v zahraničných múzeách. Múzeá a to aj národné inštitúcie dnes doslova prežíva-
jú na dolnej hranici personálneho obsadenia, ktoré sa trápi viac s ekonomickými problémami, 
výberovými konaniami, transparentnosťou každej činnosti, ako s odbornou a akvizičnou čin-
nosťou tak cennou pre poznanie a vzdelanie spoločnosti. Na tomto mieste sa chcem poďakovať 
všetkým prírodovedným múzejníkom, ktorí aj napriek vyššie spomenutým prekážkam naďalej 
vykonávajú svoju prácu, sú hrdí na svoje poslanie v spoločnosti a hľadajú možnosti a spôsoby, 
ako naďalej dokumentovať stav našej prírody, často nad rámec svojich povinností. 
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