
Výberová bibliografia 

Kultúrne dedičstvo – monografie 

Do bibliografie sú zaradené monografické publikácie z rokov 2001 – 2015, ktoré vyšli na 

Slovensku i v zahraničí a sú dostupné v slovenských pamäťových inštitúciách. Ich predmetom 

je tematika kultúrneho a prírodného dedičstva, nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva, 

kultúrnohistorické pamiatky, prírodné pamiatky, kultúrna politika, ochrana kultúrneho 

dedičstva, ochrana kultúrnych pamiatok, konzervovanie pamiatok, ochrana knižničných 

fondov, konzervovanie knižničných fondov, ochrana archívnych dokumentov, ochrana 

múzejných exponátov, kultúrne dejiny a ďalšie témy majúce priamu súvislosť s kultúrnym 

dedičstvom, ktoré sú formou predmetovej vety uvedené pod bibliografickým záznamom. 
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Cultural Heritage and the Urban Changes in Central Europe, Ljubljana, 01. - 02. December 

2000. [Graz]: Ilsinger, 2005. 159, [1] s. fotogr., ilustr., plány 22 cm. ISBN 3-901959-02-5. 

urbanizácia, mestská kultúra, urbanistika, kultúrne dedičstvo 

JOHNSTON, Pete a David DAWSON, eds. Technical guidelines for digital cultural content 

creation programmes version 1.0: revised 8 April 2004: this document has bee developed ... 

the Council for Museums, Libraries & Archives. [S.l.]: Minerva Project, 2005. 63 s. tab. 24 

cm. 

kultúrne dedičstvo, digitalizácia, digitalizácia objektov, informačné technológie 

MRUŠKOVIČ, Štefan a Jolana DARULOVÁ a Štefan KOLLÁR. Múzejníctvo, muzeológia a 

kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005.  253 s. sch., tab. 21 cm. 

ISBN 80-8083-160-2. 

múzejníctvo, muzeológia, kultúrne dedičstvo 

 

Quality principles for cultural websites: a handbook edited by Minerva working group 5 

identification of user needs, contents and guality criteria cultur web applications. [S.l. ]: 

Minerva Project, 2005. 66 s. 24 cm. 
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ROGASIK, Didier a Katarína VASSALOVÁ, eds. La Slovaquie dans les trésors de 

l´UNESCO [Banská Štiavnica, Ružomberok-Vlkolínec, Spišské Podhradie, Bardejov]. 

Bratislava: RAX, 2005. 1. édit. 117 s. fotogr. 24 x 26 cm. ISBN 80-969315-4-7. 

kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo, UNESCO 
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Salzburg research, 2005. 295 s. fareb. fotogr., tab. 30 cm. ISBN 92-894-5277-3. 

kultúrne dedičstvo, digitalizácia, informačné technológie, informačné publikácie 

 

Słowacja w skarbnicy UNESCO [Banská Štiavnica, Ružomberok-Vlkolínec, Spišské 

Podhradie, Bardejov]. Bratislava: RAX, 2005. 1. wyd. 117 s. fareb. 24 x 26 cm. ISBN 80-

969315-1-2. 

kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo, UNESCO 

 

Slovensko v klenotnici UNESCO [Banská Štiavnica, Ružomberok-Vlkolínec, Spišské 

Podhradie, Bardejov]. Bratislava: RAX, 2005.  117 s. fotogr. 24 x 26 cm. ISBN 80-969315-0-
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pogled na svjetovne i sakralne svjedoke prošlosti. Osijek: Turistička zajednica Osječko-

baranjske županije, 2005. 24 s. fotogr. 24 cm. 

kultúrne dedičstvo, kultúrne pamiatky, architektonické pamiatky, cirkevné pamiatky 
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BACA, Murtha a kol. Cataloging cultural objects a guide to describing cultural works and 

their images. Chicago: American Library Association, 2006. xiii, 396 s. fotogr., grafy 28 cm. 

ISBN 0-8389-3564-8, ISBN 978-0-8389-3564-4. 

kultúrne dedičstvo, architektúra, dokumentácia, umenie, katalogizácia umeleckých 

predmetov, normy a štandardy 

 

Bardkontakt 2006 „problematika mestských pamiatkových centier": zborník prednášok: 

Bardejov, 23.-24. august 2006. Bardejov: Mestský úrad, 2006.  181 s. fotogr., mp., sch., tab. 

29 cm. ISBN 80-969518-7-4. 

mestské historické centrá, kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky, ochrana kultúrnych 

pamiatok 
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kultúra, kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva, medzinárodné kultúrne dohody 
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international academic conference in Český Krumlov (22.-24.11.2005). Šenov u Ostravy: 

Tilia, 2006. 373 s., [10] s. obr. príl. ilustr., portr., faks. 22 cm. ISBN 80-7285-068-7. 

kultúrne dedičstvo, majetkové reštitúcie, kultúrne pamiatky, ochrana kultúrneho dedičstva 

 

BURAN, Dušan. Schloßdebatte auf Slowakisch. [S.l.: s.n.], 2006. S. 166-181 fotogr. 21 cm. 

architektonické pamiatky, kultúrne dedičstvo, pamiatková starostlivosť 

CAFFO, Rossella a Antonella FRESA a Pier GLACOMO, eds. Multilingual access to the 

European cultural heritage multilingual websites and thesauri. [S.l.]: Minerva Plus Project, 

2006. 90 s. ilustr., sch. 24 cm. 

kultúrne dedičstvo, sprístupňovanie elektronických zdrojov, www stránky, tezaury 

CEHLÁRIKOVÁ, Natália, ed. Europa Nostra cena EÚ pre kultúrne dedičstvo: fond obnovy 

kultúrneho dedičstva. Bratislava: Divadelný ústav, 2006.  15 s. fotogr., ilustr. 20 cm 

kultúrne dedičstvo 

Dynamický akčný plán na koordináciu digitalizácie kultúrneho a vedeckého obsahu EÚ 

informatizácia knižníc. Martin: Slovenská národná knižnica, [2006].  [6] s. fotogr. 28 cm. 

digitalizácia, digitálne knižnice, kultúrne dedičstvo 

HÚSKA, Jozef a Pavol OTEPKA. Kultúrne a historické dedičstvo na ceste Magna Via: 

zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti XXXV. 

medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra konaného 

dňa 6. júla 2006. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006.  317 s. fotogr. 29 cm. 

ISBN 80-8069-755-8. 

dejiny, kultúrne dedičstvo 

 

ISO 21127: 2006, Information and documentation - A reference ontology for the interchange 

of cultural heritage information. Geneva: International Organization for Standardization, 

2006. 108 s. 30 cm. 

múzejná dokumentácia, ontológia (informatika), kultúrne dedičstvo, technické normy a 

štandardy 

KMECO, Ľubomír. Využitie kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu (rukoväť k predmetu 

Dejiny kultúry). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2006.  103 s. 

tab. 25 cm. ISBN 80-8083-245-5. 

cestovný ruch, kultúrne dedičstvo 

 



LAG GAUSDAL, Ranveig, ed. Cultural heritage for all - on digitisation in the archive, library 

and museum sector. [Oslo]: [ABM Utvikling], [2006]. 69 s. fotogr., ilustr. 21 cm. ISBN 82-
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kultúrne dedičstvo, digitalizácia, kultúrne inštitúcie a organizácie 

 

MacDONALD, Lindsay, ed. Digital heritage applying digital imaging to cultural heritage.  

Amsterdam: Elsevier, 2006. xxii, 583 s. fotogr., ilustr., sch. 26 cm. ISBN 0-75-066183-6. 

kultúrne dedičstvo, digitalizácia umeleckých diel 
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kultúrnych aktivít: eCulture. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2006.  58 s. ilustr., sch., tab. 21 

cm. ISBN 80-85170-93-0. 

kultúrne dedičstvo, projekty, digitalizácia 

 

NATALE, Maria Teresa a Marzia PICCININNO, eds. Coordinating digitisation in Europe 
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digitisation policies and programmes 2005: [Michael project: Minerva project]. [Rome]: 

Michael Project: MiBAC: Minerva, 2006. xxiv, 166 s. grafy, tab. 30 cm. 

kultúrne dedičstvo, digitalizácia umeleckých diel, digitalizácia dokumentov, programy a 

projekty 

 

NICCOLUCCI, Franco a Guntram GESER a Teresa VARRICCHIO, eds. Digital applications 
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developments in Europe: EPOCH Survey 2004/. Budapest: Archaeolingua, 2006. 168 s. ilustr. 

29 cm. ISBN 963-8046-68-6. 

digitalizácia dokumentov, kultúrne dedičstvo 

 

RADVÁNI, Hadrián. Jezuitská a Univerzitná knižnica v Trnave hľadanie spoločného 

kultúrneho. V Trnave: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2006.  96 s. fareb. fotogr. 19 

cm. ISBN 80-8082-046-5. 

univerzitné knižnice, jezuitské knižnice, historické knižnice, kultúrne dedičstvo 

 

Slovak digital library project. Martin: Slovak National Library, [2006]. [6] s. fotogr. 28 cm. 

programy a projekty, sprístupňovanie informácií, dostupnosť informácií, elektronické zdroje, 

informačné technológie, komunikačné technológie, kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho 

dedičstva, knižnice 

STACHOWSKA-MUSIAL, Ewa. Dziedzictwo kulturowe zbiory biblioteczne i nowe 

technologie ich ochrony: materiały z ogólnopolskej konferencji Warszawa, 16-17 

października 2006 r. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2006. Wyd. 1. 191 s., [8] s. fotogr. príl. 

21 cm. ISBN 83-89316-67-6. 

kultúrny život, kultúrne dedičstvo, kultúra a spoločnosť 

 



STÖRTKUHL, Beate. Architekturgeschichte und kulturelles Erbe - Aspekte der 

Baudenkmalpflege in Ostmitteleuropa. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006. 350 s. ilustr., 

mp. 21 cm. ISBN 3-631-55019-7. 

kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky, pamiatková starostlivosť 
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Litomyšl, Praha. Olomouc: Fontána, [2006].  336 s. fotogr., ilustr., mp. 21 cm. ISBN 80-

7336-307-0. 

kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo, UNESCO 

 

Why digitise? Who benefits? Impact assessment of digital cultural heritage content and 

services Helsinki 12th October. Helsinky: [s.n.], 2006. 36 s. fotogr., mp. 25 cm. 

kultúrne dedičstvo, digitalizácia 
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Autour de l'art nouveau en Europe: Paris et la France: [Culture 2002: Éducation et culture]. 

[CD-ROM]. [S.l.: s.n., 2005]. 138 s. fareb. fotogr.  

kultúrne dedičstvo, kultúrna identita, secesné umenie, secesná architektúra 
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Mestský úrad, kancelária projektu EHMK, 2007.  96 s. fareb. fotogr. 21 cm. ISBN 978-80-

85342-25-3. 

mestá, rozvoj miest, kultúrne podujatia, kultúrny život, kultúrne zaujímavosti, programy a 

projekty, kultúrne dedičstvo, medzinárodné programy a projekty 
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Bardejov: 22.-23. august 2007. Bardejov: Mestský úrad, 2007.  87 s. fotogr., grafy, ilustr. 30 

cm. ISBN 978-80-969739-3-4. 

mestské historické centrá, kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky, ochrana kultúrnych 

pamiatok 

 

. Identitet i kulturno nasleđe Srba. Beograd: Naučna KMD, 2007. 351 s. 

fotogr. 24 cm. ISBN 978-86-84153-82-3. 
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samosprávny kraj, 2007.  [84] s. fotogr. [10] l., 1 CD-ROM. 
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a restituce kulturních statků obětí II. světové války: příspěvky z mezinárodní vědecké 



konference v Českém Krumlově (22.-24.11.2005). Praha: Tilia, 2007. 373 s., [10] s. obr. príl. 

faks., fotogr. 21 cm. ISBN 80-7285-069-5. 

kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva, majetkové reštitúcie  
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DUDÁŠ, Miloš a Miloš GOJDIČ a Margita ŠUKAJLOVÁ. Drewniane cerkwie i kościoły. 

Bratislava: Dajama, 2007. 1. wyd. 127 s. fareb. fotogr., mp. 24 cm. ISBN 978-80-89226-16-0. 
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Francis, 2007. 336 s., [12] s. fareb. fotogr. príl. fotogr., sch. 24 cm. ISBN 0-7503-0873-7, 
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kultúra, médiá, kultúrne dedičstvo, mediálna gramotnosť, digitalizácia 

HAMAR, Juraj, ed. Tradičná a ľudová kultúra v dokumentoch UNESCO. Bratislava: 

Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, 2007.  137 s. 20 cm. ISBN 978-80-969693-3-3. 

ľudová kultúra, fujary, medzinárodné inštitúcie a organizácie, kultúrne dedičstvo, UNESCO 
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udržateľného polycentrického rozvoja". Bratislava: Regionálne environmentálne centrum pre 

krajiny strednej a východnej Európy Slovensko, 2007.  56 s. fareb. fotogr., mp., tab. 30 cm. 

ISBN 978-80-969436-8-5. 

informačná spoločnosť, kultúrne dedičstvo, ochrana životného prostredia, projekty 
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príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Nitra, 3. Júl. Nitra: Univerzita Konštantína 
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kultúrne dedičstvo, cyrilo-metodská misia, staroslovienčina, cyrilské tlače 
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Dajama, 2007. 108 s. fareb. fotogr., mp. 24 cm. ISBN 978-80-89226-44-3. 

technické pamiatky, kultúrne dedičstvo 
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mestské historické centrá, kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky, ochrana kultúrnych 

pamiatok 

 

BARTALSKÁ, Ľubica, ed. Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza 
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Spišská Nová Ves: Bambow, 2008.  447 s. fotogr. 29 cm. ISBN 978-80-968977-6-6. 

kultúrne dedičstvo, prírodné dedičstvo, dejiny  

 

BRINDZA, Ján, ed. Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Abova zborník referátov z 

odborného seminára konaného dňa 24.-25. júna v Košiciach. Nitra: Slovenská 

poľnohospodárska univerzita, 2008.  440 s. fotogr., mp., sch., tab. 25 cm. ISBN 978-80-552-

0073-6. 

ochrana prírody, kultúrne dedičstvo, dejiny 

 

CSÚRI, Károly a Zoltán FÓNAGY a Volker MUNZ. Kulturtransfer und kulturelle Identität 

Budapest un Wien zwischen Historismus und Avantgarde. Wien: Praesens Verlag, 2008. 313 

s. 23 cm. ISBN 978-3-7069-0510-7, ISBN 978-963-482-891-4. 

kultúrne dejiny, kultúrne dedičstvo, kultúrna identita, kultúrna integrácia 

 

Dialogues de l’Abbaye de l’Escaladieu en Bigorre a Cerveny Klastor en Spis catalogue de 

l’exposition Réalisée par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées - France et la Région 

Autonome de Prešov – Slovaquie. [Prešov: Odbor kultúry Prešovského samosprávneho kraja], 

2008. 68 s. erby, faks., fareb. fotogr., mp., plány 21 x 23 cm. ISBN 2-9514810-6-3. 

kultúrne dedičstvo, pamiatky, cisterciánske kláštory, kultúrna spolupráca, programy a 

projekty, hospodárska spolupráca, cestovný ruch, medzinárodná spolupráca 

 

DVOŘÁKOVÁ, Viera. Ľudová architektúra. Bratislava: Dajama, 2008.  110 s. fareb. fotogr., 

mp. 24 cm. ISBN 978-80-89226-25-2. 

ľudová architektúra, kultúrne dedičstvo 

 

DVOŘÁKOVÁ, Viera. Folk architecture. Bratislava: Dajama, 2008. 110 s. fareb. fotogr., mp. 

24 cm. ISBN 978-80-89226-55-9. 

ľudová architektúra, kultúrne dedičstvo 

 

GREGOR, Pavel. Dobrodružstvo pamiatok vývoj teórie a praxe obnovy architektonického 

dedičstva od staroveku do konca 19. storočia: vydanie tejto publikácie je podporené v rámci 

JPD NUTS II - Bratislava cieľ 3 spolufinancovaného z Európskeho sociálneho. Bratislava: 

Perfekt, 2008.  87 s. 21 cm. ISBN 978-80-8046-401-1. 

architektonické pamiatky, kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva, obnova a 

rekonštrukcia pamiatok 

 

GREGOR, Pavel. Obnova pamiatok Európsky sociálny fond. Bratislava: Perfekt, 2008,  109 

s. fotogr., ilustr. 30 cm. ISBN 978-80-8046-405-9. 

architektonické pamiatky, kultúrne dedičstvo, obnova a rekonštrukcia pamiatok 



 

HETÉNYI, Martin, ed. Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu: 

anotačný súpis referátov medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. júla 2008 v Nitre. Nitra: 

Univerzita Konštantína Filozofa, 2008.  32 s. 21 cm. ISBN 978-80-8094-334-9. 

kultúrne dedičstvo, cyrilometodská tradícia 

 

KOLLÁR, Daniel a Jaroslav NEŠPOR. Hrady a zámky. Bratislava: Dajama, 2008.  127 s. 

fotogr., plány 24 cm. ISBN 978-80-89226-56-6. 

hrady, zámky, dejiny, kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo 

 

KOLLÁR, Daniel a Jaroslav NEŠPOR. Castles and chateaux. Bratislava: Dajama, 2008. 127 

s. fareb. fotogr., plány 24 cm. ISBN 978-80-89226-57-3. 

zámky, hrady, dejiny, kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo 

 

KOVAČKA, Miloš a Eva AUGUSTÍNOVÁ, eds. Cithara sanctorum 1636-2006 zborník prác 

z vedeckej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 370. výročia 1. vydania kancionála v 

dňoch 22. a 23. novembra 2006 v Liptovskom Mikuláši a Liptovskom Jáne. Martin: 

Slovenská národná knižnica, 2008.  300 s. fotogr., noty 25 cm. ISBN 978-80-89301-24-9. 

cirkevná hudba, duchovné piesne, kultúrne dedičstvo 

 

KRCHŇAVÝ, Miloš a Vít PRIESOL. História sakrálnych objektov v obci Hodruša-Hámre. 

Banská Hodruša: Rím. kat. farský úrad, 2008.  125 s. fareb. fotogr. 21 cm. ISBN 978-80-

969959-5-0. 

sakrálne stavby, kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva 

 

LACIKA, Ján. Kaštiele. Bratislava: Dajama, 2008.  127 s. fareb. fotogr., mp. 24 cm. ISBN 

978-80-89226-60-3. 

zámky, kultúrne dedičstvo, panské sídla 

 

LACIKA, Ján. Manor houses. Bratislava: Dajama, 2008. 127 s. fareb. fotogr., mp. 24 cm. 

ISBN 978-80-89226-61-0. 

zámky, panské sídla, kultúrne dedičstvo 

 

LENOVSKÝ, Ladislav a kol. Cestovný ruch a kultúrne dedičstvo (učebné texty k vybraným 

problémom). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008.  168 s. sch. 21 cm. ISBN 978-80-

8094-229-8. 

cestovný ruch, kultúrne dedičstvo 

 

MURIN, Ivan. Teoretické východiská k problematike kultúrneho a prírodného dedičstva. 

Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB, 2008.  104 s. fotogr., ilustr., mp., sch., tab. 

21 cm. ISBN 978-80-8083-686-3. 

kultúrne dedičstvo, prírodné pamiatky, kvalitatívny výskum 

 



NATALE, Maria Teresa a Marzia PICCININNO. Coordinating digitisation in Europe 

progress reports 2007. [Roma]: Minerva EC Project, 2008.  xix, 207 s. 30 cm. 

kultúrne dedičstvo, digitalizácia dokumentov, digitalizácia archiválií, digitalizácia 

umeleckých diel 

 

PICHLER, Adelheid a Gertraud MARINELLI-KŐNIG, eds. Kultur-Erbe-Stadt 

Stadtentwicklung und UNESCO-Mandat in post- und spätsozialistischen Städten: ein 

Vergleich aus kulturwissenschaftlicher Perspektive. Innsbruck: Studien Verlag, 2008. 341 s. 

fotogr., mp. 23 cm. ISBN 978-3-7065-4385-9. 

rozvoj miest, kultúrne dedičstvo 

 

PINČÍKOVÁ, Ľubica, ed. Svetové dedičstvo na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový úrad 

Slovenskej republiky, 2008.  37 s. fotogr., mp. 15 x 21 cm. ISBN 978-80-89175-31-4. 

kultúrne dedičstvo, umelecké pamiatky, kultúrne pamiatky, architektonické pamiatky, 

prírodné pamiatky 

 

PINČÍKOVÁ, Ľubica. World Heritage in Slovakia. Bratislava: Monuments Board of the 

Slovak Republic, 2008. 41 s. fotogr., mp. 15 x 21 cm. ISBN 978-80-89175-42-0. 

architektonické pamiatky, prírodné pamiatky, kultúrne dedičstvo, kultúrne pamiatky, 

umelecké pamiatky 

 

PINČÍKOVÁ, Ľubica. World heritage in Slovakia. Bratislava: Monuments Board of the 

Slovak Republic, 2008. 37 s. fotogr., mp. 15 x 21 cm. ISBN 978-80-89175-32-1. 

kultúrne dedičstvo, prírodné pamiatky, umelecké pamiatky 

 

PODUŠELOVÁ, Gabriela, ed. Kultúrne dedičstvo - komercia alebo ochrana zborník 

príspevkov z medzinárodnej konferencie: Banská Bystrica 2008. Banská Bystrica: Zväz 

múzei na Slovensku, 2008.  125 s. 24 cm. ISBN 978-80-89079-20-9. 

kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva 

 

STAPAR-AGRAMER, Branko. Chorvátsko-slovenská vzájomnosť v zbierke Branka Stapara 

katalóg k výstave. Bratislava: Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, 2008.  50 s. fotogr. 

ISBN 978-80-969966-2-9. 

zberatelia, súkromné zbierky, dokumenty, zbierkové predmety, kultúrne dedičstvo, kultúrny 

život, kultúrne vzťahy 

 

STN ISO 21127: 2008 (01 0157), Informácie a dokumentácia. Referenčná ontológia na 

výmenu informácií kultúrneho dedičstva. Bratislava: Slovenský ústav technickej 

normalizácie, 2008. 112 s. tab. 30 cm. 

kultúrne dedičstvo, ontológia (filozofia), informačné zdroje, technické normy a štandardy 

TOMAŠKIN, Ján a Zdena KRIŠKOVÁ. Prírodné a kultúrné dedičstvo v krajine. Banská 

Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB, 2008.  195 s. grafy, mp., tab. 21 cm. ISBN 978-80-

8083-687-0. 



prírodné pamiatky, kultúrne dedičstvo, cestovný ruch 

 

UNESCO na Slovensku: Slovensko malá veľká krajina. Bratislava: Slovenská agentúra pre 

cestovný ruch, [2008].  [20] s. fotogr. 30 cm. 

kultúrne dedičstvo, kultúrne pamiatky, prírodné pamiatky, UNESCO 

VRÁBELOVÁ, Mária, ed. Naše dedičstvo výchova - vzdelania - osobnosti - kultúra - 

pamiatky: slovenčina pre pokročilých. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008.  190 s. 

fareb. fotogr. 29 cm. ISBN 978-80-223-2662-9. 

slovenčina, zahraniční študenti, výchova a vzdelávanie, kultúrne pamiatky, zvyky a obyčaje 

 

VRÁBELOVÁ, Mária, ed. Naše dedičstvo výchova - vzdelanie - osobnosti - kultúra - 

pamiatky: slovenčina pre pokročilých. 2. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 157 

s. ilustr., tab. 29 cm. ISBN 978-80-223-2663-6. 

slovenčina, gramatika, výchova a vzdelávanie, kultúrne dedičstvo, veda a umenie 

 

VRÁBELOVÁ, Mária, ed. Naše dedičstvo výchova - vzdelanie - osobnosti - kultúra - 

pamiatky: slovenčina pre pokročilých. 2. vyd. V Bratislave: Univerzita Komenského, 2008.  

171 s. fotogr. (prevažne fareb.), ilustr., mp. 30 cm. ISBN 978-80-223-2828-9. 

slovenčina, výchova a vzdelávanie, kultúrne dedičstvo 

 

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu. Nitra: Univerzita Konštantína 

Filozofa, 2008.  363 s. fotogr., 26 cm. ISBN 978-80-8094-455-1. 

kultúrne dedičstvo, cyrilo-metodská misia 

 

ZUSKINOVÁ, Iveta. Múzeá v prírode na Slovensku Martin, Banská Štiavnica, Nitra, 

Vychylovka, Zuberec, Pribylina, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Humenné. [Pribylina]: 

Únia múzeí v prírode na Slovensku, 2008. 22 s. fareb. fotogr. 27 cm. ISBN 978-80-968551-4-

8. 

ľudová architektúra, ľudová kultúra, technické múzeá, kultúrne dedičstvo, skanzeny, 

etnografické múzeá 

 

ZUSKINOVÁ, Iveta. Open-air museums. Bratislava: Dajama, 2008. 109 s. fareb. fotogr., mp. 

24 cm. ISBN 978-80-89226-59-7. 

ľudová architektúra, skanzeny, kultúrne dedičstvo 

 

ZUSKINOVÁ, Iveta. Skanzeny. Bratislava: Dajama, 2008.  109 s. fareb. fotogr., mp. 24 cm. 

ISBN 978-80-89226-58-0. 

skanzeny, kultúrne dedičstvo, ľudová architektúra 

 

2009 

BAJZÍKOVÁ, Martina, ed. Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva 2008: zborník 

príspevkov z odbornej konferencie: 28.-29. október 2008, Martin. Martin: [Slovenská národná 



knižnica, Odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov, 2009].  128 s. grafy, fotogr., tab. 

24 cm 1 brož. ISBN 978-80-89301-33-1. 

kultúrne dedičstvo, reštaurovanie pamiatok, múzejné zbierky, reštaurovanie knižničných 

fondov 

 

Bardkontakt 2009 „problematika mestských pamiatkových centier“: zborník prednášok: 

Bardejov 25. august 2009. Bardejov: Mesto Bardejov, 2009.  117 s. fotogr., grafy, tab. 30 cm. 

ISBN 978-80-970188-9-4. 

mestské historické centrá, kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky, ochrana kultúrneho 

dedičstva 

 

DEÁK JUSTH, Rebecca. Zaujímavosti Slovenska. Bratislava: [Erudio], 2009.  194 s. fareb. 

fotogr., mp. 22 cm. ISBN 978-80-970257-0-0. 

kultúrne pamiatky, prírodné pamiatky, architektonické pamiatky 

 

DRLIČKOVÁ, Dana, ed. Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí zborník z 27. 

seminára hudobných: V Bratislave: Univerzitná knižnica, 2009. 75 s. fotogr., mp., noty, tab. 

20 cm. ISBN 978-80-89303-17-5. 

hudba, kultúrne dedičstvo, archívne fondy, hudobné dedičstvo, hudobné zbierky, digitalizácia, 

ochrana knižničných fondov 

 

DVOŘÁKOVÁ, Viera. Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. Bratislava: Dajama, 2009.  128 

s. fotogr., mp. 24 cm. ISBN 978-80-89226-76-4. 

kultúrne dedičstvo, svetové kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva, kultúrne 

pamiatky, umelecké pamiatky 

 

DVOŘÁKOVÁ, Viera. World cultural heritage UNESCO. Bratislava: Dajama, 2009. 128 s. 

fotogr., mp. 24 cm. ISBN 978-80-89226-77-1. 

kultúrne dedičstvo, svetové kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva, kultúrne 

pamiatky, umelecké pamiatky 

 

JODŁOWSKI, Antoni . Wieliczka - solne dziedzictwo kultury. Wieliczka: Muzeum Żup 

Krakowskich, 2009. 2. uzup. wyd. 248 s. fareb. fotogr. 31 cm. ISBN 978-83-911-898-0-1. 

soľné bane, baníctvo, múzeá, kamenná soľ, ťažba soli, kultúrne dedičstvo 

 

LIGAS, Štefan a Miroslava GAŠPAROVÁ. Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej 

edukácii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009.  201 s. fotogr., 

tab. 21 cm. ISBN 978-80-8083-703-7. 

vzdelávacie programy, kultúrne dedičstvo 

 

NOVOTNÁ, Mária, ed. Terra Scepusiensis - Terra Christiana 1209-2009 Spišský hrad, 

Spišská Kapitula dve centrá v dejinách Spiša. Levoča: Slovenské národné múzeum - Spišské 

múzeum; Spišské Podhradie: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo, 2009.  223 s. fotogr., ilustr., 

nákresy 28 cm. ISBN 978-80-85167-41-2. 



archeologické nálezy, archeologické pamiatky, kultúrne dedičstvo, kultúrne pamiatky, 

kresťanstvo, cirkevné dejiny, architektonické pamiatky, sakrálna architektúra, posvätné 

predmety, umelecké pamiatky, historické dokumenty, písomné pramene, historické pramene 

 

PINČÍKOVÁ, Ľubica. El Patrimonio Mundial en Eslovaquia. Bratislava: Pamiatkový úrad 

Slovenskej republiky, [2009]. 35 s. fotogr., mp. 15 x 21 cm. ISBN 978-80-89175-38-3. 

architektonické pamiatky, prírodné pamiatky, kultúrne dedičstvo, kultúrne pamiatky, 

umelecké pamiatky 

 

PODOLINSKÝ, Štefan. Romanesque churches. Bratislava: Dajama, 2009. 128 s. fotogr., 

mapy 24 cm. ISBN 978-80-89226-79-5. 

sakrálne stavby, kostoly, románske umenie, kultúrne dedičstvo 

 

PODOLINSKÝ, Štefan. Románske kostoly. Bratislava: Dajama, 2009.  128 s. fotogr., mapy 

24 cm. ISBN 978-80-89226-78-8. 

sakrálne stavby, kostoly, románske umenie, kultúrne dedičstvo 

 

PULHAN, Gül, ed. World heritage in Turkey. [Ankara]: Republic of Turkey Ministry of 

culture and tourism; Banks association of Turkey, 2009. 540 s. fotogr., ilustr. 1 CD-ROM. 

ISBN 978-975-17-3455-6, ISBN 978-975-8564-75-0. 

kultúrne dedičstvo, kultúrne pamiatky, prírodné pamiatky 

 

Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku. [CD-ROM]. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 

2009. ISBN 978-80-89175-33-8. 

kultúrne dedičstvo, umelecké pamiatky, prírodné pamiatky 

 

TRAVIRKA, Antun. Split povijest, kultura, umjetnička baština. Zadar: Forum, 2009. 128 s. 

fotogr., mp. 24 cm 1 mp. (Mierka 1:15000). ISBN 978-953-291-180-0. 

architektonické pamiatky, kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo, kultúrne dejiny 

 

Vademecum vlastníka kultúrnej pamiatky, vlastníka nehnuteľnosti v pamiatkovom území a 

ochrannom pásme, vlastníka a správcu hnuteľností v sakrálnom objekte. Bratislava: 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2009.  24 s. fareb. fotogr. 21 cm. ISBN 978-80-

89175-40-6. 

ochrana kultúrnych pamiatok, nehmotné kultúrne dedičstvo, pamiatky, pamiatková 

starostlivosť 

 

2010 

ADAMKO, Rastislav. Musica Mediaeva Liturgica: zborník príspevkov z muzikologickej 

konferencie konanej dňa 4.-5. mája 2010. Ružomberok: Verbum, 2010.  241 s., [11] s. not. 

príl. grafy, noty, tab. 25 cm. ISBN 978-80-8084-597-1. 

liturgická hudba, kultúrne dedičstvo, stredoveká hudba, liturgické knihy, rukopisy 



 

ALLEN, Susan M. et al. The history and cultural heritage of chinese calligraphy, printing and 

library work. Berlin: De Gruyter Saur, 2010. 251 s. fotogr. 22 cm. ISBN 978-3-598-22046-3. 

dejiny kaligrafie, kníhtlač, dejiny kníhtlače, kultúrne dedičstvo, papier, knihovníctvo 

Bardkontakt 2010 „problematika mestských pamiatkových centier“: zborník prednášok: 

Bardejov: 24. - 25. august 2010. Bardejov: Mestský úrad, 2010.  162 s. fotogr., grafy, ilustr., 

tab. 29 cm. ISBN 978-80-970479-5-5. 

mestské historické centrá, kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky, obnova a 

rekonštrukcia pamiatok 

 

BAKALJAROVA, Helena, ed. Built heritage conservation & development 2009/2010. Svätý 

Jur: Academia Istropolitana Nova, 2010. 70 s. fareb. fotogr. 20 x 23 cm. ISBN 978-80-

968598-7-0. 

kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva 

 

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Folk culture. Bratislava: Dajama, 2010. 127 s. fareb. fotogr. 24 cm. 

ISBN 978-80-89226-85-6. 

ľudová kultúra, kultúrne dedičstvo 

 

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Ľudová kultúra. Bratislava: Dajama, 2010.  127 s. fareb. fotogr. 24 

cm. ISBN 978-80-89226-84-9. 

ľudová kultúra, kultúrne dedičstvo 

 

DROBNIAK, Gabriel. Konsekrácia nového oltára 10. výročie Baziliky minor sv. Egídia v 

Bardejove (2000-201): pamätný medailón, vydaný Rímskokatolíckym farským úradom sv. 

Egídia v Bardejove pri príležitosti 10. výročia ustanovenia Chrámu sv. Egídia za Baziliku 

minor a konsekrácie nového oltára v Bazilike. Bardejov: Rímskokatolícky farský úrad sv. 

Egídia, 2010.  56 s. fareb. fotogr., ilustr. 21 cm. ISBN 978-80-970530-1-7. 

baziliky, kultúrne dedičstvo, sakrálna architektúra, architektonické pamiatky, obnova a 

rekonštrukcia pamiatok, sakrálne umenie 

 

FEILDEN, Bernard M. a Jukka JOKILEHTO. Príručka manažmentu lokalít svetového 

kultúrneho dedičstva. Svätý Jur: AINova, 2010. 162 s. 21 cm. ISBN 978-80-968598-3-2. 

manažment, kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva, obnova a rekonštrukcia 

pamiatok 

 

GRESSNEROVÁ, Laura, ed. Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva: medzinárodná 

vedecká konferencia: Banská Štiavnica 25.-26. novembra 2009. Bratislava: Slovenská 

technická univerzita, 2010.  172 s. fareb. fotogr., plány, tab. 30 cm. ISBN 978-80-227-3350-2. 

cintoríny, kultúrne dedičstvo 

 

JANČURA, Peter a kol. Detva: hodnoty krajiny. Poniky: Janka Čižmárová - Partner, 2010.  

104 s. fotogr., grafy, mp., tab. 21 cm. ISBN 978-80-89183-74-6. 

historická geografia, kultúrne dedičstvo 



 

KESIĆ RISTIĆ, Sanja et kol. Svetska baština Srbija. Beograd: Ministarstvo kulture 

Respublike Srbije; Respublički zavod za zaštitu spomenika kulture, 2010. [240] s. fotogr., 

ilustr. 20 cm. ISBN 978-86-80879-88-8. 

kultúrne dedičstvo, umelecké pamiatky 

 

KNAPCOVÁ, Júlia. "Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!": zborník zo seminára: Ľudové 

odievanie. V Žiline: Krajské kultúrne stredisko, 2010.  87 s. 21 cm. ISBN 978-80-85161-64-9.  

ľudové odevy, výšivky, folklór 

 

MATEJKOVÁ, Adriana a Miroslav KAMENICKÝ, eds. Európsky význam slovenského 

baníctva v stredoveku a novoveku zborník prednášok z medzinárodného sympózia, konaného 

8.-10. 9. 2010 v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum, 2010. 178 

fax., fotogr.,mp., sch., tab. 29 cm. ISBN 978-80-85579-45-1. 

dejiny baníctva, banské múzeá, technické pamiatky, banské archívy, kultúrne dedičstvo 

 

MOTNIKAR, Ana. Priročnik za nego predmetov kulturne dediščine uredila. Ljubljana: 

Slovenski etnografski muzej; Skupnost muzejev Slovenije, 2010. 130 s. ilustr. 23 cm. ISBN 

978-961-6388-26-9. 

kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva, reštaurovanie pamiatok 

 

NISTOR, Sergiu. Transilvania: un patrimoniu în căutarea moştenitorilor. Bucureşti: Editura 

Fundaţiei Arhitext Design, 2010. 176 s. fotogr., ilustr., plány, sch. 21 cm. ISBN 978-606-

92068-8-1. 

evanjelické kostoly, dejiny, ochrana kultúrneho dedičstva, opevnenia 

 

PODOLINSKÝ, Štefan. Gothic churches rural area. Bratislava: Dajama, 2010. 1. Edition. 128 

s. fotogr., mapy 24 cm. ISBN 978-80-89226-92-4. 

sakrálne stavby, kostoly, gotické umenie, kultúrne dedičstvo 

 

PODOLINSKÝ, Štefan. Gotické kostoly: vidiek. Bratislava: Dajama, 2010.  128 s. fotogr., 

mapy 24 cm. ISBN 978-80-89226-91-7. 

sakrálne stavby, kostoly, gotické umenie, kultúrne dedičstvo 

 

SEMIONOVA, Natalija Vladimirovna. Kul'turnyje realii Rossii. Nitra: Univerzita 

Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2010. 1. izd. 292 s. fareb. fotogr., ilustr. 29 cm. 

ISBN 978-80-8094-751-4. 

kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva, kultúra a spoločnosť, reálie 

 

ŠIMA, Pavel. Hanigovské evanjelium. Tranava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010,  118 s. 

21 cm. ISBN 978-80-8105-157-9. 

rukopisy, kultúrne dedičstvo, jazyková analýza, kódexy 

 



UHRINOVÁ, Miriam a Jozef ZENTKO a Zuzana HOLLÁ. Vybrané aspekty regionálnej 

výchovy v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Ružomberok: Verbum, 2010. 79 s. erby, 

noty, tab. 21 cm. ISBN 978-80-8084-580-3. 

výchova a vzdelávanie, regionálna identita, výchova k vlastenectvu, kultúrne dedičstvo 

 

VAŠKOVÁ, Barbora, ed. Odborná ochrana zbierkových predmetov zborník príspevkov z 

konferencie Bratislava, 2010. Bratislava: Slovenské technické múzeum; Slovenské národné 

múzeum, 2010. 116 s. fareb. fotogr., grafy, tab. 22 cm. ISBN 978-80-970250-2-1. 

kultúrne dedičstvo, múzeá, zbierkové fondy, ochrana kultúrneho dedičstva, právne predpisy, 

obnova a rekonštrukcia pamiatok 

 

World heritage in Slovakia. [CD-ROM]. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 2010. fotogr., mp., 

sch. 8 cm. ISBN 978-80-89175-39-0. 

kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky, kultúrne pamiatky, prírodné pamiatky 

 

2011 

Bardkontakt 2011 „problematika mestských pamiatkových centier“: zborník prednášok: 

Bardejov: 23.-24. august 2011. Bardejov: Mestský úrad, 2011.  201 s. fotogr., grafy, ilustr., 

mp., tab. 30 cm. ISBN 978-80-970755-6-9. 

mestské historické centrá, kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky, obnova a 

rekonštrukcia pamiatok, sakrálna architektúra 

 

BORSKÝ, Maroš. Židovské pamiatky západného Slovenska. Bratislava: Neinvestičný fond 

židovského kultúrneho dedičstva-Menorah, 2011.  81 s. fareb. fotogr., sch. 21 cm. ISBN 978-

80-969720-1-2. 

židovské pamiatky, kultúrne pamiatky, synagógy, kultúrne dedičstvo, židovské cintoríny 

 

ČINČOVÁ, Yvona a Iveta GECZYOVÁ a Marta RUSINOVÁ, eds. Muzeálie ako súčasť 

kultúrneho dedičstva: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie v rámci projektu 

Múzejné križovatky. Prievidza: Hornonitrianske múzeum, 2011.  100 s. fotogr., mp. 30 cm. 

ISBN 978-80-85674-32-3. 

múzeá, múzejné zbierky, kultúrne dedičstvo, múzejníctvo 

 

ČOLOVIĆ, Branko. Sakralna baština dalmatinskih Srba. Zagreb: SKD Prosvjeta, 2011. 309 s. 

fareb fotogr., ilustr., mp., plány 30 cm. ISBN 978-953-7611-28-6. 

kultúrne dedičstvo, cirkevné stavby, cirkevné umenie 

 

Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v správe Slovenského banského múzea. 

V Banskej Štiavnici: Slovenské banské múzeum, 2011.  64 s. fotogr. 30 cm. ISBN 978-80-

85579-46-8. 

kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva, konzervovanie pamiatok, reštaurovanie 

pamiatok, múzeá, múzejné zbierky, programy a projekty 



 

JANURA, Tomáš a Michal ČAJKA. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici. Liptovský 

Mikuláš: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Bratislava; Historický ústav SAV, 2011. 

118 s. fotogr. 28 cm. ISBN 978-80-85706-51-2. 

šľachtické sídla, vidiecke obytné domy, kaštiele, kultúrne dedičstvo 

 

JERAJ, Mateja a Jelka MELIK. Ljubljana vodnik po mestu in njegovi zgodovini. Ljubljana: 

Modrijan, 2011. 1. izd. 191 s. fareb. fotogr., mp. 22 cm. ISBN 978-961-241-565-5. 

kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky 

 

JIROUŠEK, Ladislav. Spiš perla Slovenska. Preprac. a rozš. vyd. Spišská Nová Ves: Ladislav 

Jiroušek, 2011.  319 s. fareb. fotogr. 32 cm. ISBN 978-80-969302-7-2. 

kultúrne dedičstvo, turistické zaujímavosti 

 

MARTINCOVÁ-KNAPCOVÁ, Júlia. "Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!": zborník zo 

seminára: Ľudové odievanie II.: 12.5.2011 Žilina. V Žiline: Krajské kultúrne stredisko, 

[2011].  122 s. fotogr., ilustr. 21 cm. ISBN 978-80-85161-72-4. 

ľudové odevy, výšivky, folklór 

 

MAŤOVČÍK, Augustín. Poklady dejín a kultúry Oravy. Námestovo: Informačné centrum, 

2011.  251 s. fotogr., ilustr. 31 cm. ISBN 978-80-968913-1-3. 

kultúrne dedičstvo, dejiny 

 

PINČÍKOVÁ, Ľubica a Magdaléna JANOVSKÁ. Dunajský Limes na Slovensku: rímske 

antické pamiatky na strednom Dunaji: manažment plán 2011-2021. Bratislava: Pamiatkový 

ústav Slovenskej republiky, 2011.  96 s. fareb. fotogr., mp., sch. 28 cm. ISBN 978-80-89175-

50-5. 

kultúrne dedičstvo, antické pamiatky, rímske antické umenie, ochrana kultúrneho dedičstva 

 

PINČÍKOVÁ, Ľubica a Magdaléna JANOVSKÁ. Limes Romanus - rímske antické pamiatky 

na strednom Dunaji. [CD-ROM]. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2011. 

fotogr., mp., sch. 12 cm. ISBN 978-80-89175-49-9. 

antické pamiatky, rímske kastely, Limes Romanus, vojenské tábory, kultúrne dedičstvo 

 

VOLOŠČUK, Ivan a Katarína KRUŽLICOVÁ. Dynamika lesných ekosystémov svetového 

dedičstva Banská Štiavnica. V Banskej Bystrici: Univerzita Mateja Bela, 2011. 145 s. grafy, 

tab. 24 cm. ISBN 978-80-557-0256-8. 

krajinná ekológia, lesné ekosystémy, vodné ekosystémy, kultúrne dedičstvo 

 

VRAGAŠ, Štefan. Štefan Náhalka - horliteľ za cyrilometodské dedičstvo. Bratislava: [s.n.], 

2011.  S. 303-307. 21 cm. 

kresťanské inštitúcie a organizácie, kultúrne inštitúcie a organizácie 



WYLEŻAŁEK, Joanna a Dominik ORŁOWSKI. Dziedzictwo kulturowe Polski i jego 

znaczenie w turystyce. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2011. 

303 s. grafy, fotogr., ilustr. mp., tab. 24 cm. ISBN 978-83-933284-1-3. 

kultúrne dedičstvo, cestovný ruch, kultúrne vplyvy 

 

Zaostrené na kultúrne dedičstvo: prierez starostlivosťou o kultúrne dedičstvo 

malokarpatského regiónu: zborník príspevkov odborného seminára. Svätý Jur: Academia 

Istropolitana Nova, 2011.  80 s. fotogr. 21 cm. ISBN 978-80-968598-6-3. 

kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva 

 

ZUSKINOVÁ, Iveta, ed. Ochrana kultúrneho dedičstva v partnerských múzeách: zborník 

príspevkov z konferencií: Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku 23.11.2010, Muzeum 

Okręgowe v Nowym Sączu 03.02.2011 [zostavovateľka: Iveta Zuskinová] 

V Ružomberku: Liptovské múzeum, 2011.  40 s. fareb. fotogr. 22 cm. 

ochrana kultúrneho dedičstva, múzeá, cezhraničná spolupráca, medzinárodné proramy a 

projekty, kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo 

ISBN 978-80-970094-5-8 

2012 

Bardkontakt 2012 „problematika mestských pamiatkových centier“: zborník prednášok: 

Bardejov: 21.-22. august 2012: jubilejný 20. ročník. Bardejov: Mestský úrad, 2012.  219 s., 

[7] s. fotogr. príl. fotogr., ilustr., mp. 30 cm. ISBN 978-80-971106-3-5. 

mestské historické centrá, kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky, obnova a 

rekonštrukcia pamiatok 

 

BORSKÝ, Maroš a Jana ŠVANTNEROVÁ. Židia v Bratislave a ich kultúrne dedičstvo. 

Bratislava: [Židovské komunitné múzeum], 2012. 114 s. fotogr. 27 cm. ISBN 978-80-969720-

2-9. 

múzeá, múzejné zbierky, židovská kultúra, kultúrne dedičstvo 

 

DAMJANOV, Petar . Jeden rok v Bielom Blate Petar Damjanov. Biele Blato: Matica 

slovenská v Srbsku, 2012. 160 s. fotogr. 21 cm. ISBN 978-86-89009-01-9. 

kultúrne dedičstvo, zvyky a obyčaje 

 

DEREVJANKO, A. P. a  A. B. KUDELIN a V. A. TIŠKOV, eds. Istoriko-kul'turnoje 

nasledije i duchovnyje cennosti Rossii programma fundamental'nych issledovanij Prezidiuma 

Rossijskoj akademii nauk otvetstvennyje. Moskva: Rossijskaja političeskaja enciklopedija, 

2012. Naučnoje izd. 642 s., 104 s. obr. príl. ilustr.,mp., tab. 30 cm. ISBN 978-5-8243-1662-9. 

kultúrne dedičstvo, archeologické pamiatky, občianska spoločnosť, kultúrne tradície 

 

FIALOVÁ, Ivana a Daniela TVRDOŇOVÁ, eds. Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska 

tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Slovenský národný archív, 2012. 467 s. 

faks., fotogr., grafy, ilustr., mp., sch., tab. 25 cm. ISBN 978-80-970666-5-9. 



pôdohospodárstvo, kultúrne dedičstvo 

 

GEJDOŠ, Miroslav. Učiteľ a európske hodnoty teoreticko-odborná príručka k poňatiu 

európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva vo vyššom sekundárnom vzdelávaní. Ružomberok: 

Verbum; Katolícka univerzita, 2012.  120 s. 21 cm. ISBN 978-80-8084-946-7. 

hodnotová orientácia, kultúrne dedičstvo, výchova k hodnotám 

 

GERSTNER, Ákos, ed. Párkány kulturális öröksége és régészeti emlékei. Párkány: Gerstner 

Ákos, 2012. 1. kiad. 72 s. fotogr., ilustr. 21 cm. ISBN 978-80-88729-30-3. 

kultúrne dedičstvo, archeologické pamiatky 

 

HAMAR, Juraj a Vladimír KYSEĽ, eds. Ochrana kultúrneho dedičstva: medzinárodné 

sympózium o nehmotnom kultúrnom dedičstve, 26.-28. októbra 2010, Bratislava, Slovensko: 

zborník zo sympózia. [Bratislava]: SĽUK;  Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, 

[2012].  171 s. fotogr. 24 cm. ISBN 978-80-970602-0-6. 

ochrana kultúrneho dedičstva, kultúrne dedičstvo 

 

HAMAR, Juraj a Vladimír KYSEĽ, eds. Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho 

dedičstva. [Bratislava: Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, 2012]. 14 s. fotogr. 23 

cm.  

ochrana kultúrneho dedičstva, kultúrne dedičstvo 

HETÉNYI, Martin a Peter IVANIČ.  Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra. Nitra: Univerzita 

Konštantína Filozofa, 2012.  156 s. fax., fotogr., ilustr. 31 cm. ISBN 978-80-558-0060-8. 

cyrilo-metodská misia, cyrilo-metodská tradícia, kresťanstvo a kultúra, kultúrne dejiny 

 

JUDÁK, Viliam. Živé dedičstvo úvahy k cyrilo-metodskému jubileu. Bratislava: 

Karmelitánske nakladateľstvo, 2012. 140 s. 19 cm. ISBN 978-80-8135-016-0. 

cyrilo-metodská tradícia, cyrilo-metodská misia 

 

JUCHOVÁ JUROŠKOVÁ, Zuzana. Meranie informácií o kultúrnom dedičstve. Žilina: 

Žilinská univerzita, 2012.  39 s. 21 cm. 

kultúrne dedičstvo, metadáta, meranie 

KOVÁČ, Martin a Svetlana CHOMOVÁ a Jarmila STRELKOVÁ. Historické, spoločenské a 

kultúrne dedičstvo sídiel a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry. [Bratislava]: Národné 

osvetové centrum, 2012.  98 s., [4] s. tab. príl. tab., sch. 21 cm. ISBN 978-80-7121-339-0. 

kultúra a spoločnosť, regionálna kultúra, kultúrne dedičstvo, regionálny rozvoj 

 

KÖPKE, Wulf a Bernd SCHMELZ. House Rauru masterpiece of the Māori. Hamburg: 

Museum für Völkerkunde, 2012. 477 s. fotogr., ilustr. 23 cm. ISBN 978-3-9812566-8-0. 

modlitebne, rezbárstvo, kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky, etnografické zbierky 

 



KOZOKOVÁ, Eva. Informácie o kultúrnom dedičstve: Aplikácia konceptu živej pamäti. 

Žilina: [Žilinská univerzita, Fakulta humanitných vied], 2012.  39 s. 21 cm. 

kultúrne dedičstvo, kultúrne aspekty, sociálne aspekty 

MARÁKY, Peter. Museums of Nationwide Extent. Bratislava: Dajama, 2012. 128 s. fareb. 

fotogr., mp. 24 cm.  

múzeá, múzejné zbierky, kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo, technické pamiatky 

 

MARÁKY, Peter.  Múzeá s celoslovenskou pôsobnosťou. Bratislava: Dajama, 2012,  128 s. 

fareb. fotogr., mp. 24 cm. ISBN 978-80-8136-004-6. 

múzeá, múzejné zbierky, kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo, technické pamiatky 

 

MARÁKY, Peter. Regionálne múzeá. Bratislava: Dajama, 2012.  128 s. fareb. fotogr., mapy 

24 cm. ISBN 978-80-8136-012-1. 

múzeá, regionálne múzeá, expozície, múzejné zbierky, kultúrne pamiatky, technické 

pamiatky, archeologické pamiatky, architektonické pamiatky, kultúrne dedičstvo, 

etnografické múzeá 

 

MATÚŠOVÁ, Silvia a Tomáš JABLONSKÝ a Daniela KOLIBOVÁ. Učiteľ a európske 

hodnoty teoreticko-odborná príručka k poňatiu európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v 

kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. Ružomberok: Verbum; Katolícka 

univerzita, 2012. 142 s. grafy, tab. 21 cm. ISBN 978-80-8084-943-6. 

kultúrne dedičstvo, hodnotová orientácia, výchova k hodnotám 

 

Memory of the world text UNESCO. Paris: UNESCO Glasgow; HarperCollins, 2012. 607 s. 

faks., fotogr., mp., portréty 21 cm. ISBN 978-92-3-104237-9, ISBN 978-0-00-748279-5. 

kultúrne dedičstvo, ochrana knižničných fondov, medzinárodné programy a projekty 

 

MICHALÍK, Boris, ed. Marketing kultúrneho dedičstva v kontexte konkurencieschopnosti v 

cestovnom ruchu: zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 28.9.2012 na pôde 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. [CD-ROM]. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2012. fareb. 

ISBN 978-80-558-0167-4. 

kultúrne dedičstvo, marketing kultúry, kultúrny cestovný ruch, konkurencieschopnosť 

 

MOUREN, Raphaële, ed. Ambassadors of the book competences and training for heritage 

librarians. Berlin: Walter de Gruyter, 2012. 195 s. čiernobiele fotogr., grafy, tab. 24 cm. ISBN 

978-3-11-030127-4. 

historické knižné fondy, kultúrne dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva, profesijné 

kompetencie, knihovníci, knihovnícke vzdelávanie 

 

MUNKÁCSI, Zsolt, ed. Obrázkový sprievodca krajinných hodnôt Dolného Poiplia: adoptuj si 

pamiatku! Vác: Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány, 2012. 76 s. 

fotogr., mp. 15 cm. ISBN 978-963-87989-6-1. 

kultúrne dedičstvo, etnografia, turistické zaujímavosti, kultúrne pamiatky 



 

OLBERTOVÁ, Veronika. Potopená kultúra. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 2012.  114, 

[8] s. fotogr. 26 cm. ISBN 978-80-89481-19-4. 

kultúrne dedičstvo, regionálna kultúra, etnológia, kulturológia, kultúrna identita, zvyky a 

obyčaje 

 

Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1. Banská Bystrica: Mesto Banská Bystrica, 2012.  

107 s. fotogr., obr. 22 cm. ISBN 978-80-971174-5-0. 

kultúrne dedičstvo, kultúrne pamiatky, architektonické pamiatky 

 

PINČÍKOVÁ, Ľubica  a Gabriela RERKOVÁ. Slovensko a UNESCO. Levoča: Slovenská 

knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012.  1 zv. v Braillovom písme 27 x 32 cm. 

ISBN 978-80-18-01454-7. 

kultúrne pamiatky, prírodné pamiatky, svetové kultúrne dedičstvo, svetové prírodné 

dedičstvo, UNESCO 

 

RAMPLAY, Matthew, ed. Heritage, ideology, and identity in Central and Eastern Europe 

contested pasts, contested presents. Woodbridge: The Boydell Press, 2012. 1st publ. viii, 206 

s. fotogr. 25 cm. ISBN 978-1-84383-706-0. 

kultúrne dedičstvo, národná identita 

 

STEFANOVA BONEVA, Tanja et al. Kulturno-istoričeskoto nasledstvo kato nacionalno 

bogatstvo. [Sofija]: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2012. 181 s. fotogr., 

mp., plány 30 cm. ISBN 978-954-07-3369-2. 

kultúrne dedičstvo, kultúrne dejiny, archeológia, etnológia 

 

ŠARNÍKOVÁ, Gabriela. Učiteľ a európske hodnoty teoreticko-odborná príručka k poňatiu 

európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v nižšom sekundárnom vzdelávaní. Ružomberok: 

Verbum, 2012.  143 s., [15] s. text. príl. tab. 21 cm. ISBN 978-80-8084-945-0. 

výchova k hodnotám, hodnotová orientácia, kultúrne dedičstvo 

 

ŠÍPKOVÁ, Želmíra, ed. Tradičné remeslá pre dnešok: historické východiská, súčasné podoby 

a perspektívy uplatnenia vo vidieckom priestore: Zborník príspevkov z informačnej 

konferencie s medzinárodnou účasťou, 19.-20. októbra 2011 vo Zvolene. Zvolen: Lesnícke a 

drevárske múzeum, 2012. 270 s. faksim., fotogr., ilustr., mp., plány 21 cm. ISBN 978-80-

967437-6-6. 

remeslá, rozvoj vidieka, umelecké predmety z dreva, drevorezba, stolárstvo, drevené stavby, 

kultúrne dedičstvo 

 

TURČAN, Vladimír, ed. Veľkomoravské hradiská. Bratislava: Dajama, 2012.  127 s. fareb. 

fotogr., mp. 24 cm. ISBN 978-80-8136-013-8. 

hradiská, kultúrne pamiatky, archeologické pamiatky, kultúrne dedičstvo 

 



VATEHA, Marko. Stropkov a jeho okolie, kultúrne a prírodné dedičstvo. [Stropkov]: Marko 

Vateha, 2012.  172 s. fotogr., ilustr. 31 cm. ISBN 978-80-971229-2-8. 

kultúrne dedičstvo, prírodné dedičstvo 

 

ZACHAROVÁ, Daniela. Trnava mestská pamiatková rezervácia. [Trnava]: Miloš Prekop-

And, 2012.  [82] s. fareb. fotogr. 26 cm. ISBN 978-80-89598-02-1. 

kultúrne dedičstvo, kultúrne pamiatky, architektonické pamiatky 

 

ZENTKO, Jozef a Miriam UHRINOVÁ. Učiteľ a európske hodnoty teoreticko-odborná 

príručka k poňatiu európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v primárnom vzdelávaní. 

Ružomberok: Verbum; Katolícka univerzita, 2012. 81 s. tab. 21 cm. ISBN 978-80-8084-944-

3. 

výchova k hodnotám, hodnotová orientácia, kultúrne dedičstvo 

 

ZHOU, Mingquan a Guohua GENG a Zhonge WU. Digital peservation technology for 

cultural heritage with 149 figures, 27 of them in color. Beijing: Higher Education Press 

Heidelberg; Springer, 2012. xiii, 259 s. fotogr., grafy, ilustr. 25 cm. ISBN 978-7-04-031879-

1, ISBN 978-3-642-28098-6. 

kultúrne dedičstvo, digitalizácia, digitálne technológie 

 

ZVEDELOVÁ, Kristína. Krajina spod Znieva kultúrne pamiatky pre mladých čitateľov. 

Kláštor po Znievom: Rimskokatolícka cirkev - Farnosť, 2012. 55 s. fareb. ilustr. 29 cm. ISBN 

978-80-970960-5-2. 

architektonické pamiatky, sakrálne stavby, sakrálne umenie, kultúrne dedičstvo 

 

2013 

BAKALJAROVÁ, Helena a kol. Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013-2020: 

historické jadro mesta Bardejov. Svätý Jur: Academia Istropolitana Nova, 2013. 191 s. fareb. 

fotogr., grafy, mp., tab. 30 cm. ISBN 978-80-968598-9-4. 

kultúrne dedičstvo, kultúrne pamiatky, ochrana kultúrneho dedičstva 

 

BÁNIK, Tomáš a kol. Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Nitra: 

Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2013,  822 s. faks., fotogr., ilustr., mp., 

pl., tab. 26 cm. ISBN 978-80-558-0401-9. 

cyrilo-metodská misia, cyrilo-metodská tradícia, kultúrne dedičstvo 

 

BARTKOVÁ, Jana, ed. Ovčia vlna v minulosti a súčasnosti pre krásu a úžitok: zborník. V 

Ružomberku: Liptovské múzeum, 2013. 56 s. fotogr. 23 cm. ISBN 978-80-971535-0-2. 

ovčia vlna, ľudové odevy, ručné práce, textilné techniky, múzejné zbierky, kultúrne dedičstvo 

 

BELLOVÁ, Vlasta. Archív Matice slovenskej. Martin: Matica slovenská, [2013]. 29 s. fax., 

fotogr., fareb. ilustr. 20 cm. ISBN 978-80-8128-074-0. 



archívy, archívne fondy, kultúrne dedičstvo 

 

ČUKAN, Jaroslav, ed. Silbaš kultúrne tradície Slovákov v Báčke. Nový Sad: Ústav pre 

kultúru vojvodinských Slovákov; Nitra: Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 

2013,  429 s., [16] s obr. príl. faks., fotogr., noty 25 cm. ISBN 978-86-87947-10-8. 

kultúrne dedičstvo, Slováci v zahraničí, kultúrne tradície, kultúrne dejiny 

 

HAMAR, Juraj a Vladimír KYSEĽ. Representative list of the intangible cultural heritage of 

Slovakia. [Bratislava: Slovak Intangible Cultural Heritage Centre, 2013]. 14 s. fotogr. 23 cm. 

ochrana kultúrneho dedičstva, kultúrne dedičstvo. 

Informačná brožúra k štúdii uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti "Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 

infraštruktúry". [S.l.: s.n., 2013]. 

informatizácia, kultúrne dedičstvo, pamäťové inštitúcie, digitalizácia, programy a projekty 

JABLONSKÝ, Tomáš  a Silvia MATÚŠOVÁ a kol. Učiteľ a hodnoty: európske hodnoty a 

kultúrne dedičstvo - výzva pre vzdelávanie. Ružomberok: Verbum; Katolícka univerzita, 

2013. 487 s. fotogr., grafy, noty, sch., tab. 25 cm. ISBN 978-80-561-0183-4. 

kultúrne dedičstvo, hodnotová orientácia, humanistická pedagogika, multikultúrna 

pedagogika 

 

KOLLÁR, Daniel. Pamiatky UNESCO strednej Európy: Slovensko, Česko, Maďarsko, 

Rakúsko. Bratislava: Reader's Digest Výber, 2013.  351 s. fareb. fotogr., mp. 29 cm. ISBN 

978-80-8097-162-5. 

kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky, prírodné pamiatky 

 

KOLLÁR, Daniel a Ján LACIKA a Jana POHANIČOVÁ. Synagógy. Bratislava: Dajama, 

2013,  128 s. fotogr. (prevažne fareb.), ilustr., mp. 24 cm. ISBN 978-80-8136-022-0. 

synagógy, sakrálne stavby, sakrálna architektúra, židovské pamiatky, kultúrne pamiatky, 

architektonické pamiatky, kultúrne dedičstvo 

 

KRIŠKOVÁ, Zdena, ed. Revitalizácia tradičnej kultúry a lokálna identita. Krakov: Spolok 

Slovákov v Poľsku, 2013.  108, 39 s. fotogr. 25 cm. ISBN 978-83-7490-661-6. 

kultúrne dedičstvo, nehmotné kultúrne dedičstvo, ľudové tradície, ochrana kultúrneho 

dedičstva, regionálna identita 

 

LERNER, János. Atlas svetového cestovateľa. Nové Zámky: Ex book, 2013. 383 s. fareb. 

fotogr., mp. 35 cm. ISBN 978-80-89590-64-3. 

cestovanie, kultúrne dedičstvo, prírodné pamiatky 

 

LUKÁČ, Michal. Vplyv marketingu na návštevnosť hradných múzeí. [CD-ROM]. V Trnave: 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. fareb. ISBN 978-80-8105-532-4.  

múzeá, hrady, kultúrne dedičstvo, marketing, cielený marketing 



 

MARÁKY, Peter. Mestské múzeá. Bratislava: Dajama, 2013.  128 s. fareb. fotogr., mp. 24 

cm. ISBN 978-80-8136-020-6. 

múzeá, mestské múzeá, múzejné zbierky, kultúrne pamiatky, technické pamiatky, 

archeologické pamiatky, architektonické pamiatky, kultúrne dedičstvo, etnografické múzeá 

 

MAŤOVČÍK, Augustín. Orava Schätze der Geschichte und Kultur. Námestovo: 

Informationszentrum, 2013. [1. Auf.]. 247 s. fotogr., ilustr. 30 cm. ISBN 978-80-968913-6-8. 

kultúrne dedičstvo, vlastiveda 

 

MAŤOVČÍK, Augustín. Orava sokrovišča istorii i kuľtury. Námestovo: Informacijonnyj 

centr, 2013.  247 s. fotogr., ilustr. 30 cm. ISBN 978-80-968913-5-1. 

kultúrne dedičstvo, vlastiveda 

 

MAŤOVČÍK, Augustín. Orava treasures of history and culture. Námestovo: Informačné 

centrum, 2013. 247 s. fotogr., ilustr. 30 cm. ISBN 978-80-968913-4-4. 

kultúrne dedičstvo, vlastiveda 

 

MINÁROVÁ, Anna. Kultúrne dedičstvo Horného Požitavia. Obyce: Anna Minárová, 2013. 

128 s. fotogr., mp. 31 cm. ISBN 978-80-971496-1-1. 

kultúrne tradície, kultúrne dedičstvo 

 

MISTRÍK, Martin a Vilo CSINO a Mária RIŠKOVÁ, eds. Včera predvčerom: Cvernovka a 

jej príbehy. Bratislava: Open design studio, 2013. 98 s. fareb. fotogr. 21 x 30 cm. ISBN 978-

80-970292-1-0. 

industriálne dedičstvo, textilný priemysel, priemyselné podniky 

 

Naša budúcnosť v našej minulosti. Békéscsaba: Múzeum Mihálya Munkácsyho, 2013. 7 s. 

fotogr. 21 cm. 

národnostné menšiny, kultúrne dedičstvo, zvyky a obyčaje 

NOVÁKOVÁ, Marcela. Památky UNESCO střední Evropy Česko, Slovensko, Maďarsko, 

Rakousko. Praha: Reader's Digest Výběr, 2013.  351 s. fotogr., mapy 29 cm. ISBN 978-80-

7406-220-9. 

kultúrne dedičstvo, prírodné pamiatky, architektonické pamiatky, UNESCO 

 

PAPÁČ, Richard a Dušan BÉREŠ. Pamiatky na Gotickej ceste dobové pohľady historických 

lokalít Košického kraja. Košice: Východoslovenské múzeum v Košiciach, 2013.  45 s. fotogr., 

mp. 30 cm. ISBN 978-80-89093-36-6. 

kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo, historické pohľadnice 

 

POLOMOVÁ, Beata, ed. Bardkontakt 2013 "problematika mestských pamiatkových centier": 

zborník prednášok, Bardejov 20.-21. august 2013. Bardejov: Mesto Bardejov, 2013. 187 s. 

fotogr., ilustr., mp., plány, tab. 30 cm. ISBN 978-80-971427-4-2. 



mestské historické centrá, kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky, meštianske domy, 

obnova a rekonštrukcia pamiatok 

 

SMREČKOVÁ, Zdenka. Pohľady do minulosti zborník zo sympózia venovaného kultúrno-

historickému a umeleckému odkazu sv. Cyrila a Metoda. Nitra: Krajské osvetové stredisko, 

2013. 67 s. faks., fareb. fotogr., ilustr., mp. 25 cm. ISBN 978-80-216-0086-7. 

cyrilo-metodská misia, cyrilo-metodská tradícia, kultúrne dedičstvo 

 

ŠVANTNEROVÁ, Jana a kol. Tieň minulosti: katalóg výstavy v Židovskom komunitnom 

múzeu, Bratislava, 2. jún - 13. október 2013. Bratislava: Neinvestičný fond židovského 

kultúrneho dedičstva - Menorah, 2013. 104 s. faksim., fotogr. 27 cm. ISBN 978-80-969720-3-

6. 

múzeá, múzejné zbierky, židovská kultúra, kultúrne dedičstvo 

 

VRAGAŠ, Štefan. Cyrilo-metodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote 

Slovákov. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava: Lúč, 2013. 142 s. fotogr., ilustr. 21 cm. ISBN 978-

80-7114-929-3. 

cyrilo-metodská misia, kultúrne dedičstvo, kultúra a spoločnosť, cyrilo-metodská tradícia 

 

ŽABENSKÝ, Marián. Náuka o krajine kultúrna geografia Slovenska: Učebné texty k 

vybraným kapitolám. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra 

manažmentu kultúry a turizmu, 2013. 135 s. fotogr., ilustr., mp., sch., tab. 21 cm. ISBN 978-

80-558-0371-5. 

kultúrna geografia, prírodné dedičstvo, kultúrne dedičstvo 

 

2014 

 

AL-ABSI, Marwan. Kultúrne dedičstvo Blízkeho východu (vybrané kapitoly): učebné texty v 

arabskom jazyku. [CD-ROM]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2014. ISBN 978-80-

558-0680-8. 

kultúrne dedičstvo 

 

BREZINA, Pavol. Akustické podmienky v historických priestoroch na Slovensku. V Nitre: 

Univerzita Konštantína Filozofa, 2014.  77 s. grafy, ilustr., tab. 23 cm. ISBN 978-80-558-

0710-2. 

historické stavby, kostoly, koncertné sály, akustika, hudobná akustika, nehmotné kultúrne 

dedičstvo 

 

BRÜCKLER, Theodor a kol. eds. Památková péče o objekty vinohradnické povahy 

mezinárodní konference: sborník příspěvků z konference. Brno: Jihomoravský kraj, 2014. 

175 s. faks., fotogr. 21 cm.  

vinohradníctvo, kultúrne dedičstvo, pamiatková starostlivosť, architektúra 

 



CSINO, Viliam a Martin MISTRÍK. Cvernovka. [Bratislava]: Open design studio, 2014.  327 

s. faks., fotogr., ilustr. 32 cm. ISBN 978-80-970292-2-7. 

textilný priemysel, priemyselné podniky, industriálne dedičstvo, priemyselné pamiatky 

 

DANGLOVÁ, Oľga. Modrotlač na Slovensku. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej 

výroby; Ústav etnológie SAV, 2014.  375 s. fareb. fotogr., mp. 24 cm. ISBN 978-80-89639-

12-0. 

modrotlač, textílie, ľudové textílie, ľudové odevy, tradičné odevy 

 

DANIŠ, Miroslav a Magdaléna HUČKOVÁ DANIŠOVÁ. Právno-kultúrne dedičstvo Veľkej 

Moravy a súčasnosť: zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 12. novembra 

2013. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, 2014.  

122 s. 21 cm. ISBN 978-80-8167-008-4. 

právne dejiny, cyrilo-metodská tradícia, cyrilo-metodská misia, kultúrne dedičstvo 

 

GOGOVÁ, Stanislava. Kultúrne a prírodné dedičstvo: ochrana a legislatíva v minulosti a 

v súčasnosti. [CD-ROM]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2014. 

fareb. ISBN 978-80-558-0547-4. 

kultúrne dedičstvo, prírodné dedičstvo, ochrana kultúrneho dedičstva, ochrana prírodného 

dedičstva, pamiatková starostlivosť, právne predpisy 

 

CHOMOVÁ, Svetlana a Zuzana SLUŠNÁ. Kultúrne dedičstvo v miestnej a regionálnej 

kultúre. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2014.  94 s. tab. 21 cm. ISBN 978-80-7121-

348-2. 

kultúrne dedičstvo, regionálna kultúra 

 

CHOVAN, Juraj. Misia zo Solúna: tisíc stopäťdesiat rokov misie zo Solúna. [Hubová]: Jur 

Chovan Rehák, 2014.  55 s. 21 cm. ISBN 978-80-971742-1-7. 

cyrilo-metodská tradícia, cyrilo-metodská misia, kultúrne dedičstvo, cirkevné dejiny 

 

JANURA, Tomáš a Kristína ZVEDELOVÁ a Marek SOBOLA. Vidiecke šľachtické sídla v 

Turčianskej stolici. [Liptovský Mikuláš]: Spoločnosť Kolomana Sokola, 2014. 198 s. fotogr. 

(prevažne fareb.), mp. 29 cm. ISBN 978-80-89756-02-5. 

šľachtické sídla, vidiecke obytné domy, kaštiele, kultúrne dedičstvo 

 

JUDÁK, Viliam. Živé dedičstvo: úvahy k cyrilo-metodskému jubileu. Levoča: Slovenská 

knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2014.  2 zv. v Braillovom písme 25 x 31 cm. 

ISBN 978-80-18-02230-6. 

cyrilo-metodská tradícia, cyrilo-metodská misia 

 

KAČÍREK, Ľuboš a Pavol TIŠLIAR. Petržalka do roku 1918. Bratislava: Muzeológia a 

kultúrne dedičstvo, 2014.  116 s. fotogr., mp. 21 cm. ISBN  978-80-971715-3-7. 

prírodné pomery, kultúrne pamiatky 

 



KAČÍREK, Ľuboš a Pavol TIŠLIAR. Petržalka v rokoch 1919-1946. 2. dopl. a prepr. vyd. 

Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2014. 80 s. fotogr., ilustr., mp. 21 cm. 

dejiny 

 

KOLLÁR, Daniel a Jaroslav NEŠPOR. Hrady a zámky. [CD-ROM]. Levoča: Slovenská 

knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2014. ISBN 978-80-18-02507-9. 

hrady, zámky, kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo 

 

KOLLÁR, Daniel. Pamätné izby. Bratislava: Dajama, 2014.  127 s. fareb. fotogr., mp. 24 cm. 

ISBN 978-80-8136-036-7. 

rodné domy, pamätné izby, kultúrne pamiatky, kultúrne dedičstvo 

 

KÖNIG, Tomáš. Nitra-Mlyny: stredoveké osídlenie lokality. Bratislava: Muzeológia a 

kultúrne dedičstvo, o.z., 2014. 147 s. grafy, ilustr., mp., tab. 25 cm. ISBN 978-80-971715-4-4. 

archeologické nálezy, archeologické výskumy 

 

KRÁĽOVÁ, Eva, ed. Vybudované základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov 

výskumu architektonického dedičstva. [CD-ROM]. V Bratislave: Slovenská technická 

univerzita, Fakulta architektúry, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok; 

Nakladateľstvo STU, 2014. 121 s. obr., plány, tab. ISBN 978-80-227-4133-0. 

architektonické dedičstvo, kultúrne dedičstvo 

 

LENOVSKÝ, Ladislav a kol. Kontexty kultúrneho dedičstva a turizmu na Slovensku: učebné 

texty k vybraným problémom. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 

2014. 120 s. fotogr., mp. 30 cm. ISBN 978-80-558-0494-1. 

cestovný ruch, kultúrne dedičstvo 

 

LENOVSKÝ, Ladislav. Slovakija - kul'turnoje nasledije i turizm učebnoje posobije po 

russkomu jazyku special'nosti. Nitra: Universitet im. Konstantina Filosofa, Filosovskij 

fakul'tet, 2014. 1. izd. 144 s. fotogr., mp. 30 cm. ISBN 978-80-5580524-5. 

kultúrne dedičstvo, cestovný ruch 

 

MAMRILLA, Dušan a Michal LABANT, eds. Veľký Lipník: kultúrne, duchovné, prírodné a 

historické dedičstvo 1314-2014. Prešov: Tatra Rafting, 2014.  102 s. erby, faks., fotogr., mp., 

tab. 21 cm. ISBN 978-80-971303-1-2. 

kultúrne dedičstvo, duchovné dedičstvo, prírodné dedičstvo 

 

MÄSIAR, Ján. Turecká podkova dedičstvo tureckých čias v Honte a Novohrade. Martin: 

Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014. 68 s. faks., ilustr., tab. 24 cm. ISBN 978-80-8115-

166-8. 

kultúrne vplyvy  

 



POLOMOVÁ, Beata, ed. Bardkontakt 2014 "problematika mestských pamiatkových centier": 

doprava v historických centrách: zborník prednášok, Bardejov 26.-27. august 2014. Bardejov: 

Mestský úrad, 2014. 192 s. fotogr., ilustr., mp., sch., tab. 30 cm. ISBN 978-80-971733-8-8. 

mestské historické centrá, kultúrne dedičstvo, architektonické pamiatky, obnova a 

rekonštrukcia pamiatok 

 

Problemy sochranenija kul'turnogo nasledija: materialy III meždunarodnogo seminara, 28. 

nojabrja 2013 g. Brjansk: Moskovskij psichologo-socijal'nyj universitet, 2014. 216 s. grafy, 

tab. 21 cm. ISBN 978-5-91516-289-0. 

kultúrne dedičstvo, ochrana pamiatok 

 

RÁZUSOVÁ, Magdaléna. English in Heritage Presentation. Prešov: Vydavateľstvo 

Prešovskej univerzity, 2014.  82 s. fotogr., ilustr., tab. 21 cm. ISBN 978-80-555-1099-6. 

kultúrne dedičstvo, múzejníctvo, múzejná komunikácia 

 

SLAVKOVSKÝ, Peter. S nošou za industrializáciou krajiny tradičné podoby dopravy na 

slovenskom vidieku. Bratislava: VEDA  Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied; Ústav 

etnológie Slovenskej akadémie vied, 2014.  127 s. fotogr., ilustr. 24 cm. ISBN 978-80-224-

1398-5. 

industrializácia, doprava, sociológia vidieka 

 

ŠENKIRÍK, Rastislav. Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy: zborník príspevkov z 

konferencie Bratislavského samosprávneho kraja: Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013 

Bratislava: [Bratislavský samosprávny kraj], 2014.  151 s. faks., fotogr., ilustr., mp., pl., tab. 

21 cm. ISBN 978-80-971778-1-2. 

sakrálna architektúra, regionálne dejiny, kultúrne dedičstvo 

TRUBÍNIOVÁ, Valentína. Učiteľ a európske hodnoty: teoreticko-odborná príručka k poňatiu 

európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva v predprimárnom vzdelávaní. Ružomberok: 

Verbum, 2014.  360 s. ilustr. 21 cm. ISBN 978-80-561-0118-6. 

výchova k vlastenectvu, ľudové tradície, kultúrne dedičstvo 

 

UHRINOVÁ, Miriam. Implementácia regionálnej výchovy do edukačného procesu v 
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