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Zväz múzeí na Slovensku v úplnom závere roka 2020 vydal zborník z konferencie Museologica 

literaria 2019, ktorá sa uskutočnila 4. a 5. júna 2019 na pôde Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho 

a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Na konferencii sa zúčastnili odborníci – kurátori literárnych 

a hudobných zbierok zo Slovenskej i Českej republiky.  

 

Vďaka finančnej podpore získanej z verejných zdrojov z dotácie z Fondu na podporu umenia 

pridelenej v roku 2020, sa podarilo tlačou vydať vedecký zborník Museologica literaria 2019 ako 

recenzovaný konferenčný zborník, ktorý zostavila Mgr. Soňa Šváčová, PhD., predsedníčka Literárnej 

a hudobnej komisie Zväzu múzeí na Slovensku, ktorá je zároveň i autorkou predhovoru zborníka. 

Recenzentmi zborníka boli literárna historička prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc. a muzeológ doc. 

PhDr. Jan Dolák, Ph.D.  

 

V zborníku je publikovaných celkom 18 vedeckých štúdií a odborných článkov, ktoré sú rozdelené do 

dvoch blokov: Zberateľstvo a tvorba literárnych a hudobných zbierok (14 textov) a Kapitoly z histórie 

literárneho a hudobného múzejníctva (4 texty). Zborník nadväzuje na prvý zväzok projektu 

Museologica literaria, ktorý bol vydaný 2017, čím sa podarilo založiť tradíciu usporadúvania 

pravidelných fór pre kurátorov literárnych a hudobných múzeí a ďalších odborníkov z odborov dejín 

a teórie literatúry a muzikológie.  

 

Ako uviedla zostavovateľka zborníka, jeho cieľom je „je reflexia problematiky umeleckých pamiatok 

v interdisciplinárnom kontexte“. Práve interdisciplinárny pohľad na problematiku literárnych 

a hudobných zbierok je v zborníku jasne badateľný: publikované texty v sebe spájajú prístupy 

a poznatky z histórie, teoretickej muzeológie, dejín a teórie literatúry a knižnej vedy.  

 

Zborník bude bezplatne distribuovaný do knižníc členských múzeí Zväzu múzeí na Slovensku, vyšiel 

v náklade 200 ks, z ktorého polovica je určená na predaj.  

 

Hlavným partnerom vydania zborníka bol Fond na podporu umenia.  
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