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Kniha An Ethnic History of Slovakia: Multi-ethnicity, Minorities, and Migrations (Botík, 
2021) predstavuje významnú publikáciu na poli etnológie a histórie. Autor publikácie, 
profesor Ján Botík, je slovenský etnológ a muzeológ, emeritný univerzitný profesor, člen 
mnohých vedeckých spoločností a redakčných rád prestížnych časopisov. Absolvoval 
množstvo výskumných pobytov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku, Argentíne, 
USA či Kanade (bližšie pozri Maráky, Hlôšková a kol., 2018; Uhrin, 2019).

K jeho odborným záujmom patrí problematika rodiny a príbuzenstva, ľudovej architektú-
ry a bývania. Botíkov dlhodobý akademický záujem sa však sústreďuje najmä na proble-
matiku etnicity, etnickej histórie Slovenska, Slovákov žijúcich v zahraničí, etnických men-
šín žijúcich na Slovensku, na teóriu etnicity a migračné štúdiá (Botík, 1999, 2001, 2002, 
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2007, 2011, 2016). Dlhodobý záujem o problematiku etnicity v etnologických a historic-
kých kontextoch sa odráža aj v publikácii An Ethnic History of Slovakia: Multi-ethnicity, 
Minorities, and Migrations (Botík, 2021).

Publikácia je prekladom slovenskej verzie knihy Etnická história Slovenska: k problema-
tike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov (Botík, 
2007). Anglický text knihy je takmer obsahovo identický so slovenskou verziou. Táto 
skutočnosť však v žiadnom prípade neuberá na význame a spoločenskej i akademickej 
hodnote prekladu. Domnievam sa, že je to práve naopak. Anglickou verziou kniha do-
stáva príležitosť preniknúť do nového jazykového prostredia a začína žiť istým spôsobom 
“nový život“.

Z obsahového hľadiska okrem úvodu, ktorý podáva prvý vstup do problematiky, a záve-
ru, ktorý ponúka výstižné zhrnutie, je kniha členená na štyri rozsiahle tematické kapitoly: 
Multi-ethnic Slovakia and minority studies; An ethnic understanding of Slovakia; Mul-
ti-ethnic Slovakia and its variety of cultural forms; Slovak expatriates. Zámerom knihy je 
prezentovať etnickú históriu Slovákov a ďalších etník žijúcich na území Slovenska. K nim 
patria Maďari, Nemci, Židia, Rusíni, Ukrajinci, Rómovia, Chorváti, Srbi, Bulhari a Česi. Táto 
kniha však zahŕňa informácie aj o skupinách Slovákov, ktorí hromadne emigrovali do 
mnohých európskych a zámorských krajín a sleduje procesy ovplyvňujúce premeny ich 
identity. Botík sa zameriava na historické, sociálne a kultúrne aspekty etnických proce-
sov. Inherentnou súčasťou kapitol sú ilustrácie a mapy, ktoré pomáhajú čitateľom získať 
ucelený obraz o problematike.

Na príprave anglickej verzie knihy sa redaktorsky podieľala profesorka etnológie Marta 
Botiková z Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave, ktorá sa taktiež dlhodobo venuje otázkam etnicity a Slovákov žijúcich v za-
hraničí. Preklad zabezpečil Dr. John Peter Butler Barrer z Katedry anglistiky a amerikanis-
tiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Preklad vznikol v kolektíve 
vyznačujúcom sa vysokou mierou erudície. Preklad podporil z verejných zdrojov Fond 
pre podporu umenia.

Anglická verzia knihy bola oficiálne uvedená 21. júna 2021. Z dôvodu aktuálnej pande-
mickej situácie a nariadení Vlády Slovenskej republiky, ako aj Úradu verejného zdra-
votníctva sa uvedenie konalo online. Uvedenie knihy zorganizovala Katedra etnológie 
a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Aj napriek tomu, 
že nebolo možné diskutovať s autorom, redaktorkou a prekladateľom tvárou v tvár, sa 
v digitálnych vodách rozprúdila podnetná diskusia. Diskutujúci otvorili viaceré otázky, 
tykajúce sa nielen prekladu či obsahu publikácie, ale aj problematiky online publikácií 
a verejných licenčných zmlúv. 

Za prínosné považujem, že kniha vyšla ako elektronická publikácia. Pandémia COVID-19 
viacerým vzdelávacím inštitúciám ukázala, aké je dôležité disponovať aj elektronickými 
zdrojmi a študijnými materiálmi. Na uvedení knihy sa zúčastnila aj Mgr. Jana Ilavská, ako 
zástupkyňa Akademickej knižnice Univerzity Komenského, ktorá zodpovedala viaceré 
otázky, týkajúce sa elektronických publikácií. Tie sa vzťahovali najmä k výhodám a nevý-
hodám publikácii vychádzajúcich výlučne online.

Kniha svojou povahou nie je primárne vysokoškolskou učebnicou. Šírkou obsiahnutej 
problematiky a hĺbkou, do akej ju profesor Botík analyzuje, presahuje rámec učebníc 
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– ide o vedeckú monografiu. Vďaka svojej šírke a hĺbke záberu a analytickému postu-
pu však predstavuje zároveň vynikajúci učebný text nielen pre študentov humanitných 
a sociálnych vied, ale napríklad aj pre študentov humánnej či kultúrnej geografie. Kniha 
môže byť taktiež využitá ako pedagogická a didaktická pomôcka vo vyučovacom proce-
se pre zahraničných študentov, študujúcich na slovenských univerzitách či dokonca na 
stredných školách. Spoločenská a vedecká hodnota publikácie je širokospektrálna.

Porozumenie historických vzťahov a etnologických kontextov spolužitia príslušníkov rôz-
nych etník na území Slovenska môže pomôcť prekonávať bariéry vznikajúce z nepocho-
penia inakostí a odlišností. Publikácia je tak významná nielen pre študentov, ale aj pre 
všetkých záujemcov o etnickú históriu Slovenska.
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