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Téma publikácie o rôznych typoch turizmu s akcentom na kultúrne dedičstvo je v prvých 
dekádach 21. storočia výsostne aktuálna. V posledných dvoch rokoch pandémie sa dá 
hovoriť o nebývalom ohrození turizmu (po prvej vlne pandémie niektoré turistické des-
tinácie ohlásili prepad tržieb až o 100 %). Doteraz bola táto problematika sledovaná iba 
roztratene, v slovenskej etnologickej a antropologickej literatúre ide o prvý vážny pokus 
systematizovať výskumy v tejto oblasti. Ambíciou A. Bitušíkovej bolo priniesť nové inšpi-
rácie pre antropologický výskum kultúrneho turizmu. Renomovaná etnologička pôsobí 
v súčasnosti ako profesorka na Katedre sociálnych štúdií a etnológie FF UMB, z jej zahra-
ničných pracovných a výskumných aktivít pripomenieme iba najvýznamnejšie: v rokoch 
2001 – 2008 pôsobila ako stážistka v Európskej komisii (DG Research) a v Asociácii eu-
rópskych univerzít (EUA) v Bruseli, od roku 2015 je národnou delegátkou v Standing Wor-
king Group on Gender in Research and Innovation pri Rade Európskej únie. Zúročujúc 
bohaté zahraničné skúsenosti sa snaží autorka motivovať a inšpirovať nielen výskumní-
kov, ale aj pracovníkov v oblasti kultúrneho turizmu. 

Publikácia vznikla v rámci projektu Kultúrne dedičstvo ako súčasť sociokultúrneho po-
tenciálu rozvoja turizmu v  lokálnych spoločenstvách (VEGA 1/0232/19). Zhromaždený 
materiál je výsledkom predbežného výskumu, ktorý bol značne ovplyvnený pandémiou 
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COVID-19, čo neraz spôsobilo ochromenie terénnych výskumov, plány a projektové vý-
stupy bolo nutné flexibilne prispôsobovať reálnym podmienkam. Zameraná je na dve 
úzko súvisiace časti, ktoré sú základom moderných interdisciplinárnych oblastí: 

(a) štúdií o kultúrnom dedičstve (heritage studies); 
(b) štúdií o turizme (tourism studies), analogicky je štruktúrovaná do dvoch kapitol. 

V prvej kapitole Kultúrne dedičstvo: Hlavní aktéri autorka objasňuje teoretické koncep-
ty kultúrneho dedičstva, jeho komplexné vnímanie (identita, autenticita, komodifikácia). 
Výsledkom je varovné zistenie (dokladované príkladmi), že nie všetky sú hodné nasle-
dovania, niektoré odrážajú predsudky voči Židom, Rómom či ženám, niektoré podporu-
jú „prejavy antisemitizmu, xenofóbie, rasizmu, homofóbie a iných diskriminačných ten-
dencií“. V nasledujúcich subkapitolách sú predstavení hlavní aktéri turizmu: UNESCO, 
CoE a EÚ. K najdôležitejším organizáciám patrí UNESCO, ktoré r. 1972 vydalo v Paríži 
Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (na Slovensku prijatý 
r. 1990). Na základe Dohovoru vznikol r. 1978 Zoznam svetového dedičstva (World He-
ritage List), v r. 2016 obsahoval 1052 vzácnych lokalít celého sveta. Šesť lokalít SR bolo 
zapísaných do Zoznamu svetového kultúrneho a dve do prírodného dedičstva (Pamiat-
kový úrad Slovenskej republiky, 2022). Autorka doplnkovo uvádza aj reprezentatívny 
zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva. Rada Európy (Council of Europe, skr. CoE) 
je medzinárodná (medzivládna) organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cieľom 
je ochrana ľudských práv, Slovensko je členom od r.  1993. Významným dokumentom 
z r. 1987 je napr. Program kultúrnych trás, ktorého cieľom je oživenie kultúrnych tradícií 
známych miest. So Slovenskom súvisí Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda. Eu-
rópska únia (EÚ) významne podporuje zachovanie a ochranu kultúrneho dedičstva jed-
notlivých členských štátov prostredníctvom rôznych programov. Poskytuje poradenstvo 
a finančnú pomoc pri organizovaní rôznych podujatí: rok 2018 bol vyhlásený za Európsky 
rok kultúrneho dedičstva, od r. 1985 sa konajú Dni európskeho kultúrneho dedičstva, od 
r. 2013 je udeľovaná Značka európskeho dedičstva. Bádateľka interpretuje názory po-
predných európskych teoretikov, objektívne hodnotiacich činnosť týchto organizácií vo 
vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu, keďže ide o živý, vyvíjajúci sa fond. Zdôraznená je nie-
len potreba študovať zdedené tradície, treba sa vyvarovať tým, ktoré posilňujú negatívne 
postoje a  reakcie, ako sú extrémny nacionalizmus a xenofóbia. Spoločná programová 
iniciatíva o kultúrnom dedičstve (Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and 
Global Change, skr. JPI CH) vznikla pod záštitou EÚ v r. 2010, koordinuje financovanie 
cez národné a európske grantové agentúry, od r. 2021 je SR iba pozorovateľom a slo-
venské univerzity sa nemôžu uchádzať o tieto granty (mierne rušivo pôsobí plný názov 
JPI CH v angličtine, rovnako aj v obsahu, hoci je už ustálený slovenský preklad tohto do-
kumentu). Europa Nostra bola založená v Paríži r. 1963, má viac ako 40 členov a udeľuje 
ocenenia v 5 kategóriách – ide o ceny za výnimočnosť v ochrane kultúrneho dedičstva 
od reštaurovania budov, ich adaptácie na nové použitie až po urbánnu a rurálnu obnovu 
krajiny. Každoročne je ich udelených okolo 30, na Slovensku bolo ocenených päť projek-
tov. Autorka kriticky poznamenáva, že slovenské kultúrne inštitúcie majú veľký potenciál 
v  tejto oblasti, avšak túto príležitosť málo využívajú (skľučujúci je pohľad na niektoré 
vzácne objekty čakajúce na rekonštrukciu).

V kapitole Kultúrne dedičstvo a turizmus sú zhrnuté podstatné informácie o rôznych dru-
hoch turizmu, môže to byť napr.: rekreačný, ekoturizmus, poznávací, religiózny, zdravotný, 
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zážitkový, biznis-turizmus a široká kategória prírodného a kultúrneho turizmu. V jednotli-
vých subkapitolách sa autorka zameriava na históriu kultúrneho turizmu – prvé zmienky 
vznikli už v 5. stor. p. n. l. v Tébach, medzi najstaršie turistické destinácie patria egyptské 
pyramídy. Vedecký výskum turizmu s akcentom na kultúrny turizmus je silne podmiene-
ný „politickými“ záujmami, keďže kultúrny turizmus je významným zdrojom príjmov pre 
každý štát a jeho regióny. Bádateľka interpretuje názory odborníkov z rôznych spoločen-
skovedných oblastí i krajín, dôsledne spracovaný zoznam použitej literatúry môže poslú-
žiť ako zdroj hlbšieho štúdia. Osobitnú pozornosť venuje skúmaniu turizmu v sociálnej 
antropológii. Kultúrny turizmus by mal prinášať dobre manažované príležitosti tak pre 
príslušníkov hostiteľskej krajiny, ako aj pre turistov. V časti Typológia kultúrneho turizmu 
autorka detailne prezentuje až desať jednotlivých typov turizmu (hranice medzi nimi sú 
variabilné), ale aj rozličné teoretické koncepcie, ktoré ich skúmajú. Upozorníme iba na tie 
oblasti turizmu, ktoré sú podľa nášho názoru novšie, resp. menej známe/rozšírené, napr. 

a) gastronomický/kulinársky; 
b) festivalový; 
c) turizmus autochtónnych kultúr (záujem o pôvodných obyvateľov prírodných ná-

rodov – indigenous cultures); 
d) personálny/osobný – vyvolaný migráciou obyvateľstva, ide o putovanie do krajín 

predkov (tejto problematike sa autorka podrobnejšie venuje aj v iných prácach, 
pozri Bitušíková, 2006). 

V ostatnom období vzrastá vedecký záujem aj o tzv. temný turizmus (dark/black/morbid 
tourism) – na miesta ľudského utrpenia, prírodných a ekologických katastrof, vojnových 
udalostí, zajateckých a koncentračných táborov, nejasných úmrtí. Cieľom môžu byť pri-
márne – autentické miesta alebo sekundárne – múzeá a  expozície. Vznikajú však aj 
kritické vedecké práce (asi od r. 1996), ktoré polemizujú o akceptovateľnosti temného 
turizmu, najmä o jeho etickej stránke, napr. či je vhodné z neho profitovať (bolestivosť 
a traumatické spomienky), ako (a či) sa reálne prezentujú historické fakty. Z autorkiných 
zistení vyplýva, že téma temného turizmu je veľmi rozsiahla a mohla by postačiť na sa-
mostatnú publikáciu (zoznam miest a krajín ľudských tragédií sa aj v súčasnosti bezpre-
cedentne rozširuje).

Na základe podrobného štúdia zahraničných materiálov a ich komparácie s názormi slo-
venských teoretikov, ako aj vlastného terénneho výskumu, zostavila autorka hodnotnú 
faktograficky nasýtenú publikáciu, použité zdroje konzistentne uvádza v zozname litera-
túry. Ilustračnú funkciu plní výber z bohatého fotoarchívu autorky, prezentujúci vybrané 
lokality z nášho i svetového kultúrneho dedičstva, užitočný je aj obsažný poznámkový 
aparát s odkazmi na internetové zdroje. Veríme, že monografia rozšíri pohľad etnológov 
a sociológov, pracovníkov v oblasti turizmu a verejnej správy, iste však zaujme aj širšie 
publikum. Odporučiť ju možno tiež ako doplnkový študijný materiál pre študentov ces-
tovného ruchu, ekonomických a  filologických odborov. Inšpiratívne pôsobí záverečná 
výzva na hlbšie interdisciplinárne bádanie, A. Bitušíková vyzdvihuje hodnoty a poslanie 
turizmu v tom najširšom zmysle slova: „Kultúrne dedičstvo a turizmus majú veľký poten-
ciál prehlbovať európsku a globálnu spoluprácu, solidaritu, spolupatričnosť, rezilienciu 
a humanitu.“
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