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Sn V Y H R A D E N É   P R E

VYHRADENÉ PRE
MILADU KUBOVÚ

Rok 1997 je pre mòa rokom výroèným, preto�e do Národopisného ústavu SAV som
nastúpila 2. mája 1957, teda pred 40 rokmi. O  vo¾nom mieste v NÚ som sa dozvedela
náhodou. V jednu sobotu mi man�el pri prezeraní Veèerníka preèítal inzerát NÚ SAV, kto-
rým h¾adali pracovníka do vedeckej kni�nice na polovièný úväzok. Ja som vtedy nepraco-
vala, bola som v Bratislave stále e�te nová a h¾adala som vhodné zamestnanie. Uèila som
nemèinu ako nepovinný jazyk na jednej koedukaènej �kole. Inzerát ma zaujal, zapísala som
si adresu a i�la som na Klemensovu ulicu 19. Zaklopala som na jedny dvere a tam sedel
práve dr. Ján Podolák, zástupca riadite¾a. Riadite¾om bol dr. Ján Mjartan a po jeho schvále-
ní som bola priajtá. Mala som ma� na starosti odbornú kni�nicu Národopisného ústavu,
ktorá vtedy nebola v dobrom poriadku, vlastne sa s touto èinnos�ou iba zaèínalo. Eviden-
ènú knihu, kde u� boli niektoré zápisy, som prevzala od Viery Urbancovej, ktorá vtedy e�te
�tudovala národopis na FFUK (práve �túdium konèila). Spolupracovala som aj s redakciou
èasopisu Slovenský národopis, ktorého výkonným redaktorom bol Ján Podolák a �éfredak-
torom Ján Mjartan. Vtedy práve vychádzal jeho piaty roèník. Prekladala som do nemèiny,
angliètiny a francúz�tiny obsahy, niekedy aj resumé.

Ná� ústav bol na tre�om poschodí, na�imi susedmi boli Historický ústav SAV a Ústav
�tátu a práva SAV. Riadite¾om Historického ústavu bol vtedy ¼udovít Holotík a Ústavu
�tátu a  práva Ladislav Ko��a. Pracovala som v pomerne malej miestnosti, kde sedel aj
administratívny tajomník ústavu Augustín Mika, ktorého v�etci volali �ujo Mika�. Bol vo
veku ná�ho riadite¾a J. Mjartana (roèník 1901) a u� dlho sa poznali. Ujo Mika pôsobil
v ústave dlho, bol penzionovaný a� v  70. roku svojho �ivota (zomrel vo svojom 80. roku).

Kni�nicu som zve¾aïovala pod¾a svojho najlep�ieho svedomia a  vedomia. Dosta� pride-
lené financie pre kni�nicu (pre knihy a èasopisy) nebol nijaký problém. Peòazí sme dostali
dos�, niekedy som sa musela sna�i� financie vyèerpa�, aby nám ich nekrátili na budúci rok.
Dostávali sme aj devízy na nákup èasopisov a kníh zo západnej cudziny. Ve¾a kníh a èaso-
pisov sme dostávali tzv. výmenou, a  to nielen zo socialistických krajín, ale aj z  kapitalis-
tických. O výmenu s kapitalistickými krajinami som sa ve¾kou mierou zaslú�ila sama. Pí-
sala som listy v cudzích jazykoch na rôzne svetové národopisné in�titúcie a ponúkala som
na výmenu ná� èasopis Slovenský národopis. Vo väè�ine prípadov som uspela a zahranièné
(západné) èasopisy prichádzali do Ústrednej kni�nice SAV, ktorá im potom posielala ná�
èasopis. Slovenský národopis bol v zahranièí uznávaný. Vlastne sme mali najväè�iu výme-
nu zo v�etkých ústavov SAV. S Ústrednou kni�nicou SAV, ktorá bola umiestnená na prízemí
na�ej budovy na Klemensovej ulici, som mala ve¾mi dobrú spoluprácu. Vzájomne sme si
vychádzali v ústrety. Krátky èas bola riadite¾kou pani Zlatohlávková, ale po nej nastúpil do
funkcie riadite¾a Jozef Boldi�. Obèas ho stretávam ako starého pána na ulici. Kni�nica fun-
govala, knihy a èasopisy pribúdali, na�i a cudzí pracovníci si chodili po�ièiava�, dávali ná-
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vrhy, o ktoré knihy, resp. èasopisy by mali záujem a  ja som sa im sna�ila vyhovie�. S kni�-
nicou bolo spojené aj úètovníctvo, na ka�dú zakúpenú knihu èi èasopis som mala úèet,
ktorý som postupovala do uètárne na preplatenie.

Kníh a èasopisov stále pribúdalo a bol problém s ich umiestnením. Do ideálneho stavu
bolo ve¾mi ïaleko. S tým sa trápili v�etky ústavy, nielen na na�ej spoloènej chodbe, ale v 
celej budove spoloèenských ústavov SAV na Klemensovej ulici. Hoci som v NÚ SAV pra-
covala a� do roku 1986, lep�ieho stavu som sa nedoèkala. Stali sa aj tragikomické príhody,
keï do �kumbálu�, kde boli ulo�ené knihy, sa dostal holub a mnoho kníh �poznaèil�. Vo
dvore na�ej budovy bolo toti� ve¾a holubov. I keï sa s nimi a proti nim bojovalo, nebolo to
niè platné. Sama som na okienku WC znièila nemálo vajíèok. Najprv som holubicu vypla-
�ila a potom vajíèka zhodila do dvora.

Pri rôznych oslavných príle�itostiach v ústave býval výborným spoloèníkom a rozprá-
vaèom Ján Mjartan. Rozprával zá�itky zo �ivota, z výskumov v teréne, ale mal naporúdzi
aj za hrs� dobrých vtipov. Tie� si dodnes �ivo spomínam na oslavu jeho 60. narodenín.
Vtedy u� nebol riadite¾om. Riadite¾kou bola dr. Bo�ena Filová a zástupkyòou dr. Emília
Horváthová. Oslava bola v máji 1962. Bolo nás ve¾a ako v�dy a musím tie� spomenú�, �e
na�i susedia, najmä z Historického ústavu, k nám ve¾mi radi chodili. Pani Mjartanová (v�et-
kými pracovníkmi v  ústave nazývaná �teta Marienka�) pripravila hostinu s ve¾kou tortou.

V roku 1960 som pracovala u� na plný úväzok. Dovtedy bol ústavným bibliografom
popri svojej pracovnej náplni folkloristu Rudolf �atko. Keï�e bol vá�ne chorý, diabetik,
vzdal sa bibliografie. Bibliografickú prácu som prevzala ja. Keï�e som nemala odborné
vzdelanie (maturitu na gymnáziu v Prahe a nedokonèenú filozofickú fakultu, odbor ang-
liètina-francúz�tina), potrebovala som sa vzdela� v odbore knihovník-bibliograf a mala som
��astie. Prezídium SAV vtedy zariadilo na Knihovníckej �kole v Bratislave (na Lazaretskej
ulici), �e sme niektoré knihovníèky mohli na nej dia¾kovo �tudova�. Predpokladom bola
maturita na gymnáziu alebo Obchodnej akadémii. �túdium trvalo dva roky a konèilo matu-
ritou. �kolu som s úspechom ukonèila v júni 1962. Bola som teda knihovníèkou a biblio-
grafkou NÚ SAV. Bibliografiu som robila nadov�etko rada. Po odchode z NÚ zostalo po
mne pä� zväzkov Bibliografie slovenskej etnografie a folkloristiky a  do roku 1981 vychá-
dzala roèná Bibliografia slovenskej etnografie a folkloristiky v�dy v 4. èísle èasopisu Slo-
venský národopis. Posledné èíslo Slovenského národopisu malo rubriku Bibliografia. V èa-
se, keï vychádzala moja bibliografia v  èasopise, boli výkonnými redaktormi Viera Nosá¾ová,
Pavol Stano, Viera Ga�paríková. Hlavnou redaktorkou SN bola Bo�ena Filová.

Myslím, �e to bolo roku 1968, keï sa dokumentácia NÚ SAV, pod vedením Soni Kova-
èevièovej, na jej podnet pres�ahovala na medziposchodie v zadnom trakte budovy na Kle-
mensovej ulici. Keï�e kni�nica s bibliografiou bola pridelená pod jej vedenie, musela sa
pres�ahova� aj kni�nica. Miestnosti tam boli tmavé, na dennú a ka�dodennú prácu neboli
vhodné. Boli tam �tyri miestnosti. V jednej som sedela ja s Pavlom Stanom, ktorý bol vte-
dy pri �éfredaktorke Bo�ene Filovej výkonným redaktorom Slovenského národopisu. Ve¾mi
rada som s ním pracovala, dobre sme si rozumeli. Zaoberal sa tie� bibliografiou, ale tzv.
�peciálnou, a tie� sa zaoberal problematikou umeleckých remesiel. Roku 1968 som si vy-
bavila 6 mesaènú neplatenú dovolenku a odcestovala som do Anglicka, kde som sa zdoko-
na¾ovala v anglickom jazyku. Kni�nicu za ten èas za mòa viedla �tudentka Zora Mita¾ová-
Vanovièová. Keï som sa vrátila, ústav bol v pohybe, s�ahoval sa na druhé poschodie do
predného traktu. To bolo v druhej polovici r. 1969. Kni�nica dostala peknú ve¾kú priechod-
nú miestnos�. Napravo sedela zástupkyòa riadite¾ky dr. Emília Horváthová a na¾avo folklo-
ristické oddelenie s vedúcim Milanom Le�èákom. Na tieto èasy ve¾mi rada spomínam, s od-
delením folkloristiky, kde pracovali Soòa Burlasová, Viera Ga�paríková, Mária Kosová,
Svetozár �vehlák a  sekretárka Edita Vrátna, som mala tie najlep�ie vz�ahy. Neskor�ie pri-
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budli mlad�ie pracovníèky Zora Vanovièová, Eva Krekovièová, Zuzana Profantová, Gabika
Lunterová. Rada si spomínam na tzv. predvianoèné posedenia, v ktorých ústav pokraèuje
dodnes.

Pre mòa bolo ve¾kou výhodou, �e som v miestnosti sedela sama. Kni�ný fond tam bol
tie� lep�ie umiestnený, takisto èasopisecký a nové èasopisy boli v�dy vylo�ené na stolíku.
Kto mal záujem, mohol si ich tam prezera� a pri vo¾nom stole pri mne �tudova�. Toto obdo-
bie môjho pôsobenia v Národopisnom ústave SAV bolo najkraj�ie. Odborná kni�nica tak
ako sa rozrastala, nadobúdala dobrú poves� nielen v samotnej Bratislave, ale aj v  �ir�om
okolí, ba na celom Slovensku. Ve¾a ¾udí prichádzalo, aby si knihy vypo�ièali, informovali
sa, èo vy�lo a èo máme. V  kni�nici boli dva katalógy � autorský a vecný, okrem toho
èasopisecký. Okrem odborníkov etnografov a folkloristov si knihy prichádzali vypo�ièia-
va� aj umelci, a to najmä tí, ktorí robili javiskovú výpravu, kostýmy a pod. Prichádzali tie�
redaktori z èasopisov a novín, najmä vtedy, keï chceli písa� o  ¾udových zvykoch, zväè�a
vo ve¾konoènom alebo vianoènom èase.

Ústav mal tie� dokumentaèné oddelenie, kde bol archív fotografií, negatívov, kresieb
a textových materiálov z  výskumov v teréne. Oddelenie dlho viedla Elena Prandová. V od-
delení pracovala tie� maliarka Radka Mikulová a keï odi�la do Prahy, nastúpila Majka
Adámyová-Pattermanová. Obidve urobili v dokumentácii NÚ SAV ve¾ký kus dobrej práce.
K  oddeleniu patril tie� fotograf. Dlhé roky ako fotograf pre ústav pracoval Franti�ek Hi-
deg. Po jeho smrti robila fotografickú dokumnetáciu aj Terezka �evèíková a po nej Helena
Bakaljarová. Bolo by dobre, keby históriu Dokumentaèného oddelenia napísala pre Sloven-
ský národopis Elena Prandová, ktorá v òom pracovala od zaèiatku a� do svojho odchodu do
dôchodku.


