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Tlačová správa
Krst knihy Menová reforma v Československu v roku 1919. Koruna na rázcestí

Banská Bystrica, 22. apríla 2020
V utorok 21. apríla 2020 privítalo Stredoslovenské múzeum svojich virtuálnych
„návštevníkov“ na netradičnom mieste, v záhrade Thurzovho domu. Aj samotné „podujatie“ sa
uskutočnilo netradične – v úzkom kruhu, bez fyzickej prítomnosti ostatných nadšencov kultúry
a histórie. Publikáciu Menová reforma v Československu v roku 1919. Koruna na rázcestí pokrstil
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.
Aj napriek aktuálnej mimoriadnej situácii sa Stredoslovenské múzeum (SSM) rozhodlo vybrať
prostredníctvom monitorov a obrazoviek za svojimi návštevníkmi a priniesť im nezvyčajný kultúrny
zážitok. Práve v čase, keď sú brány múzea pre verejnosť zatvorené, môže divákom cez sociálne siete
ukázať aj netradičné miesta, ktoré nie sú bežne dostupné. V slnečnej záhrade Thurzovho domu pokrstil
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter spolu s riaditeľom SSM Marcelom
Pecníkom, ktorý je zároveň jedným z autorov, publikáciu venovanú významnej menovej reforme z roku
1919. Krstilo sa, ako inak, peniazmi.
„Kniha, ktorú dnes krstíme, zaznamenáva prelomové obdobie, kedy sa menila rozbitá ekonomika
po 1. svetovej vojne, vznikal nový mladý štát a spolu s ním aj mena. V publikácii vidím okrem obsahovej
stránky aj vysokú umeleckú hodnotu. Prajem celému autorskému kolektívu, aby to, čo nám bolo zverené,
vedeli aj naďalej ponúkať súčasníkom a našej generácii,“ uviedol Ján Luner, predseda BBSK.
Na troskách rakúsko-uhorskej monarchie vznikol československý štát, fungujúci na
demokratickom princípe, čím sa začala nová éra slovenských dejín. V marci 1919 sa uskutočnila zásadná
menová reforma, ktorej výsledkom bolo nielen ponechanie názvu koruna pre peňažnú sústavu, ale aj jej
etablovanie v novovzniknutom štáte. Publikácia Menová reforma v Československu v roku 1919. Koruna
na rázcestí sa zaoberá menovou reformou, jej významom, priebehom, ako aj ďalším finančným a
ekonomickým vývojom v prvej Československej republike. Približuje aj politicko-spoločenskú situáciu
pred rozpadom monarchie a zavedenie korunovej meny v roku 1892. Bohatá obrazová príloha prináša
pohľady na dobové platidlá, portréty významných osobností, reálie a základné dokumenty, ktoré formovali
vývoj peňažníctva. Nájdete v nej aj umelecky mimoriadne hodnotné platidlá z dielne Alfonsa Muchu či
Maxa Švabinského, ktorí navrhli motívy prvých československých platidiel. Autormi publikácie sú
historici SSM PhDr. Marcel Pecník a Mgr. Peter Račko, PhD.
„Som vďačný pánovi predsedovi, že prijal pozvanie byť krstným otcom tejto publikácie. Textový,
ale aj bohatý obrázkový obsah knihy prináša čitateľom pohľad na neľahké obdobie plné historických
zmien, peripetií, koniec rakúsko-uhorskej monarchie a vznik Československa v roku 1919,“ dodal Marcel
Pecník, riaditeľ SSM a spoluautor publikácie.
Knihu Menová reforma v Československu v roku 1919. Koruna na rázcestí je možné objednať na
mailovej adrese ssm@ssmuzeum.sk a už čoskoro bude dostupná spolu s ďalšími titulmi a predmetmi na
webovej stránke www.ssmuzeum.sk. Na Facebooku SSM, pod videozáznamom zo živého vysielania krstu,
sa môžu záujemcovia do pondelku 27. apríla zapojiť aj do zaujímavej súťaže o publikáciu podpísanú jej
autormi a krstným otcom.
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