
Akcia :   Slávnostné uvedenie  

Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne /2018/ do života 

Termín : 19.9. 2019 – o 16:00 hod 

Miesto : Kongregačná sála Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

Organizátor: Trenčianske múzeum v Trenčíne 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tlačová správa 

Trenčianske múzeum pred necelým rokom vydalo po 45 ročnej prestávke obnovený Zborník Trenčianskeho 

múzea v Trenčíne a nadviazalo tak svojou činnosťou na zborníky vydávané v rokoch 1969 – 1972.  Druhý ročník 

tejto novej edície zborníkov vychádza práve v týchto dňoch, pričom slávnostné uvedenie do života bude dňa 

19.9.2019 o 16:00 hod. v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea. 

Zborník je venovaný okrúhlemu jubileu Milana Šišmiša, st., ktorý pracoval v Trenčianskom múzeu v Trenčíne 

od 1. februára 1966 až do odchodu do penzie 31. decembra 1999 ako historik, vedúci oddelenia histórie, 

zástupca riaditeľa a riaditeľ. Bol tiež hlavným redaktorom Vlastivedného zborníku múzea a hradu v Trenčíne, 

na ktorý múzeum nadviazalo. Preto je nám cťou venovať úvodné príspevky Zborníka jeho osobnosti a práci 

v múzeu. 



Ambíciou  Trenčianskeho múzea bolo iniciovať a podporovať účasť aj ďalších odborníkov z rôznych oblastí pri 

tvorbe tejto publikácie a rovnako múzeum dalo priestor i nastupujúcej generácii, ktorá sa zúčastnila 

Stredoškolskej odbornej činnosti. Potenciálni kolegovia reprezentovali nielen svoju školu, mesto či región, ale 

tiež Trenčiansky samosprávny kraj na celoštátnej Študentskej odbornej činnosti. Aj v ďalších ročníkoch 

Zborníka im múzeum plánuje venovať priestor v časti „Zo študentských odborných prác“ a podporí ich tak 

v ďalšom odbornom raste.  

Na tvorbe Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne sa okrem interných zamestnancov podieľali i mnohí 
externí odborníci, ako napríklad externí členovia redakčnej rady: riaditeľ Štátneho archívu v Trenčíne Peter 
Brindza, Vlastimil Hábl z Dubnického múzea a riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Petronela 
Rágulová.  Odborní zamestnanci i externí spolupracovníci Trenčianskeho múzea, medzi ktorých patrí J. Hanušin 
(SAV  Bratislava), doc. F. Federmayer, Mgr. V. Bernátová (emeritná archivárka Štátneho archívu Trenčín), 
MVDr. M. Moťovský,  prispeli rovnako rôznymi zaujímavými témami. 
 
 
Okrem zborníka Trenčianske múzeum uvedie do života v tento 

deň i druhú knihu, a to ďalšiu časť bohatej korešpondencie J. 

Kvačalu a jeho priateľov - Z korešpondencie Jána Kvačalu 

s priateľmi – Cyrilom Bodickým, prvým generálnym biskupom 

evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Jurom Janoškom, 

evanjelickým farárom a seniorom augsburského vyznania 

Gustávom Klobušickým a nakoniec s českým právnikom 

Otakarom Koutským. 

Na pozadí európskych a uhorských udalostí spracoval autor 

knihy Libor Bernát zaujímavú sondu predovšetkým do života 

študentov v druhej polovici 19. storočia, o ich študijných 

pobytoch v Nemecku a bežných, každodenných starostiach. 

Nakoľko korešpondencia dovolila, sleduje podrobne ich vzťahy 

a názory. Keďže komeniológ, cirkevný historik, teológ J. Kvačala 

dosiahol svetový ohlas, stojí za to, začítať sa do jeho 

korešpondencie. 

 

„Obidve publikácie svojou kvalitou určite obohacujú naše poznanie a nájdu si svoje miesto nielen v knižniciach 

múzeí, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ale tiež u širokej odbornej verejnosti. Preto naše múzeum plánuje 

i v nasledujúcom roku pokračovať v týchto aktivitách a vydať ďalší ročník Zborníku Trenčianskeho múzea 

a odbornú publikáciu, “ doplnil riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Peter Martinisko. 
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