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Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti II.  
Konferencia venovaná spomienke Ladislava Mlynku 

 
Pri príležitosti nedožitých 60. rokov docenta Ladislava Mlynku sa na pôde Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave uskutočnila v dňoch 21.–23. októbra 2014 
medzinárodná vedecká konferencia Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti 2: Súčasný stav 
a perspektívy. Toto podujatie už po druhýkrát formálne zaštítil minister kultúry SR Marek Maďarič 
a okrem hlavného organizátora, odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo Katedry etnológie 
a muzeológie FiF UK, boli spolupracujúcimi organizáciami: Asociace muzeí a galerií ČR, SNM – 
Historické múzeum v Bratislave, MVSR – Slovenský národný archív v Bratislave a Muzeológia 
a kultúrne dedičstvo, o. z. 

Konferencia nadviazala na úspešné podujatie konané v roku 2012. Prihlásilo sa naň celkovo 
až 45 účastníkov s 38 referátmi, z rôznych oblastí kultúrneho dedičstva Slovenskej a Českej republiky. 
V nadväznosti na predchádzajúcu konferenciu, jej oficiálnemu zahájeniu predchádzala študentská 
sekcia. Išlo v poradí už o tretí ročník slovensko-českej prehliadky prác študentov muzeológie. Aj tento 
rok sa jej zúčastnili študenti z Bratislavy, Nitry a českú muzeológiu reprezentovali študentky z Brna. 

 Tematicky ani tentoraz nedominovala dopredu vyhradená a špecifikovaná téma. Študenti sa 
hlásili buď s prácami, s ktorými súťažili v rámci Študentskej vedeckej odbornej konferencie, ktoré sa 
na slovenských univerzitách konajú spravidla každoročne, prípadne sa využila možnosť prezentovať 
vybrané časti svojich záverečných prác. Pokým práce z nitrianskej muzeológie venovali priestor 
súkromným múzeám (V. Trubačová), prípadne vybraným múzejným a galerijným zbierkam a ich 
charakteru (A. Ozimy a M. Furková), študentky z bratislavskej muzeológie sa zaoberali viac 
pamiatkovým fondom SR: obydlia v Brhlovciach (M. Bešinová), vajnorský ľudový dom (Z. Lintnerová) 
a malacký kaštieľ (Z. Danihelová). Brnianske práce sa venovali viac múzejnému marketingu 
(M. Mikulášková) a komunikačnými technológiami medzi múzeom a verejnosťou v ČR (B. Vyzinová). 

Prezentácia týchto prác opätovne preukázala potenciál študentov všetkých troch pracovísk. 
Po jednotlivých príspevkoch nasledovala diskusia, ktorej sa zúčastnili študenti, ale aj pedagógovia 
a prítomná odborná verejnosť. Nádejame sa, že aj v roku 2015 sa nám podarí zorganizovať takéto, 
v poradí už štvrté stretnutie.  

Po slávnostnom otvorení konferencie, ktoré sa nieslo v znamení spomienky na doc. L. Mlynku, 
konferencia pokračovala v popoludňajších hodinách ešte dvomi blokmi s príspevkami tematicky 
zmeranými na múzeá a galérie. Vystúpilo v nich 7 referujúcich. Zaoberali sa v nich jednak dejinami 
múzeí (P. Šopák), špeciálnou zbierkou Karla IV. (T. Drobný) a formami prezentačnej činnosti múzeí 
(J. Pešková – L. Zemková a M. Jarkovská). Zaujímavým príspevkom bola aj prezentácia experimentu 
Slovenskej národnej galérie v Bratislave s tzv. „nestálou expozíciou“ – NESTEX, ktorú prezentovala 
K. Chmelinová. Vybraným problémom akvizičnej a zbierkotvornej činnosti, hodnotou a cenou, sa 
zaoberal T. Díte. Napokon prvý deň ukončil svojim referátom Ľ. Kačirek na tému publikačná činnosť 
slovenských múzeí. 

Na večerný čas bola pre účastníkov usporiadaná odborná exkurzia v Slovenskom národnom 
archíve, ktorú sprevádzal riaditeľ archívu R. Ragač. Ten prítomných oboznámil nielen s odbornou 
činnosťou národného archívu, ale účastníci navštívili aj archívne depoty a výstavu „Remeslo má zlaté 
dno“, ktorú inštalovali pracovníci spomenutého archívu, prevažne z vlastných archívnych dokumentov.  

Druhý deň konferencie bol rozdelený do troch častí. Prvá, dopoludňajšia časť, pokračovala na 
Filozofickej fakulte UK dvoma blokmi, treťou sekciou múzeá a galérie a prvou sekciou kultúrne 
dedičstvo. Vystúpili v nej L. Jagošová a S. Eliašová, ktoré poukázali na  vybrané problémy múzejnej 
pedagogiky. O. Kirsch priblížil život a dielo Ludvíka Kunza, Ľ. Volanská a J. Hamar upozornili na 
viaceré okruhy problémov a úskalia pri implementácii UNESCO dohovoru o ochrane nehmotného 
dedičstva. Žilinskú univerzitu, katedru mediamatiky, zastupovali na konferencii viacerí jej členovia 
(E. Augustínová, V. Bukovský, K. Kianicová, J. Majerová). Predstavili činnosť svojho pracoviska 
a vybrané problémy knihovedy a dokumentácie kultúrneho dedičstva. 

Poobedná rokovacia časť konferencie sa preniesla do reprezentatívnych priestorov Hudobnej 
siene SNM – Historického múzea na bratislavskom hrade, kde prebehli ďalšie tri bloky, zamerané na 
obalsť kultúrneho dedičstva. Referujúci sa v nich zaoberali právnymi aspektami ochrany kultúrneho 
dedičstva (K. Janas), ochranou pamiatok a pamätihodností in situ (M. Palárik, A. Mikulášová, 
Z. Krišková, L. Ulašinová), ale tiež prezentačnou činnosťou archeologických nálezísk (A. Vrteľ, 
T. König, P. Šteiner). Osobitná časť konferencie sa dotkla vybraných etnologických problémov, život 
v priemyselných kolóniách (J. Janto), digitalizácie fotografií života najchudobnejších vrstiev v minulosti 
v Brne (A. Zobačová). Predstavená bola aj priebežná práca na atlase ľudovej kultúry (D. Drápala, 
R. Malach). Osobitný blok tvorila problematika prezentácie architektonického dedičstva a jej ochrana, 
ktorú predstavila predovšetkým J. Gregorová so svojou „školou“ doktorandiek (S. Petrášová, 
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Z. Ondrejková, A. Škrinárová, L. Chovancová). Večerný program spojený s pohostením sa uskutočnil 
na bratislavskom hrade s odbornou prehliadkou expozícií a výstav. 

V posledný deň konferencie sa v dvoch blokoch venoval priestor knižnému a archívnemu 
dedičstvu. Akvizičnú činnosť a spracovanie vybraných archívnych fondov Slovenského národného 
archívu priblížil R. Ragač a D. Tvrdoňová, súčasným problémom Archívu hlavného mesta SR 
Bratislavy J. Ragačová. V. Murgašová sa zaoberala problematikou vplyvu knižných väzieb 
a digitalizácie. Knižnú tvorbu a periodickú tlač z oblasti kultúrneho dedičstva na Slovensku zhodnotil 
P. Maráky a vznik a vývoj úradných lexikónov na území Slovenska P. Tišliar. 

K väčšine prednesených príspevkov sa uskutočnila pomerne čulá diskusia, ktorej sa 
zúčastnilo celé plénum konferencie v rátane študentov. V záverečnej diskusii bola spomenutá vysoká 
úroveň mnohých príspevkov, ktoré budú po recenznom konaní a prijatí redakčnou radou postupne 
publikované v časopise Muzeológia a kultúrne dedičstvo.  

Organizátorov teší nielen enormný záujem o účasť na konferencii, ale aj pestrosť vedných 
odborov a oblastí, z ktorých účastníci pochádzali. Zastúpené tak bolo nielen akademické, univerzitné 
a vedecké prostredie, ale aj múzejná, galerijná a pamiatková prax. Príspevky mali charakter teoretický, 
metodologický, ale aj praktický. Veríme, že sa v roku 2016 podarí uskutočniť podobne úspešné 
podujatie. 

 
Pavol Tišliar 

Sekcia Muzeológia a kultúrne dedičstvo 
Katedra etnológie a muzeológie 

Filozofická fakulta UK v Bratislave 
 
 

FOTO: Dana Lacová 


