Výber fyzicky vystavených zbierkových predmetov
Nazov predmetu

Fotodokumentácia

Popis

Evidenčné číslo

Pohár Ag 800/000, r. 1870

Prírastkové
číslo
2019/0162

H 10054

Kurátor
Full name
Andrea Paráčová

Budík s hebrejským číselníkom

2019/0163

H 10055

Andrea Paráčová

výška 17.5 cm
ciferník zadná časť priemer 11.5 cm
ciferník predná časť priemer 10.0 cm .
Budík
(mosadz, sklo, kov) - mechanický prístroj na meranie času a hlasné
upozornenie na časový údaj, s okrúhlym ciferníkom s číslami v hebrejskom
jazyku a kolorovanou kresbou židovskej radnice v Prahe s nápisom
(Magistrata domo de Hebroj Praha Prague). Má dve hodinové ručičky (na
ukazovanie hodiny a minúty), ručička slúžiaca na nastavenie časového údaja
na zvonenie chýba. Budík stojí na dvoch špicatých nožičkách, na vrchole je
zvonec s páčkou na zastavenie zvonenia.

Nádoba na olej židovská

2019/0164

H 10056

Andrea Paráčová

Nádoba na olej židovská, sklo 19. storočie. nádoba výška 26.0 cm
nádoba – dno priemer 14.25 cm
nádoba – ústie priemer 5.0 cm
Nádoba
- fľaša na olej z hnedého skla s mohutným valcovitým telom a krátkym
úzkym hrdlom so zvýrazneným ústím.
Na tele nádoby vybrúsený reliéf s vyobrazením symbolov judaizmu –
sedemramenného svietnika (menora ), Dávidovej hviezdy a páru symetricky
umiestnených levov ako ich ochrancov.

Svietnik židovský

2019/0165

H 10057

Andrea Paráčová

Podnos na Pesach

2019/0166

H 10058

Andrea Paráčová

Postriebrený cizelovaný Punc M. Jarra
Váha: 934 g
Rozmery:
svietnik
výška 48.0 cm
svietnik šírka 32.5 cm
svitnik driek výška 39.7 cm
svietnik driek – základňa priemer 15.3 cm
nádobka na olej výška 6.9 cm
nádobka na olej – dno priemer 2.5 cm Chanukový svietnik , pokovovaný,
postriebrený, značený M. JARRA, skladajúci sa z dvoch častí :
- štíhleho, v hornej časti vázovito profilovaného drieku na okrúhlej
profilovanej základni, s bohatou ornamentálnou výzdobou, na drieku
plastika hlavy leva (z druhej strany chýba)
- ramena s ozdobne tepanými konzolami v podobe okrídlených mýtických
tvorov (možno grifov). Na ramene je osem kalíškov na olej, kolmo naň
vychádza krátke ozdobné rameno s deviatym svetlom (kalíškom), od
ktorého sa zapaľujú ostatné. Z opačnej strany sa nachádza háčik na
zavesenie nádobky s olejom, ktorá je v podobe baňatého džbánika so
širokým pyštekom súčasťou svietnika.
Svietnik sa rozsvecuje pri sviatku Chanuka.
Podnos na Pesach Judaica 1 pol. 20 storočia mosadz, natreté zlatou farbou s
rytými bohato prelamovanými cizelovanými židovskými ornamentmi,
rozmery: 43 x32 cm
Tento podnos sa používal pri rituálnej večeri o sviatku Pesach, kedy na ňom
boli v určenom poradí kladené jednotlivé druhy rituálnych jedál. Veľmi
obľúbené bolo použitie cínových tanierov (podnosov) väčších rozmerov,
ktoré boli na okraji opatrené rytím nápisom vzťahujúcim sa k priebehu
večere a odpovedajúcou výzdobou . Koncom 19. storočia začali byť
priemyslovo vyrábané kruhové a obdĺžnikové misy s porcelánu s
prehĺbeninami pre jednotlivé druhy jedál označenými nápisom. Okrem tých
materiálov boli používané i ďalšie kovy a keramika.

Zvitok Tóry v zamatovom plášti

2007/1043 a, b 2007/1043 a, b

Andrea Paráčová

Zvitok Tóry je pás pergamenu dlhý 42,9 metra, ktorý je na oboch koncoch
ukončený tyčami, resp. cievkami, s profilovanými kotúčmi, slúžiacimi na navinutie
zvitku. Náš zvitok sa skladá približne zo 60 častí. Pochádza z konca 19. a začiatku
20. storočia. Plášť tóry - novodobé prevedenie, z 2. polovice 20. storočia. Obvod
dienka a aj spodný okraj plášťa lemujú strapce zlatej farby. K plášťu patrí aj
povijan, úzky pásik tkaniny, ktorý bol používaný na zviazanie chlapca po narodení.

Ukazovadlo na Tóru

2007/1044

H 06869

Andrea Paráčová

ukazovátko výška 285.0 mm , šírka 35.0 mm
hĺbka 35.0 mm Ukazovátko na Tóru slúži k sledovaniu textu pri čítaní zvitku Tóry,
je strieborné, ukončené ukazovacou rúčkou v podobe ľudskej ruky s vystretým
ukazovákom s prsteňom. Driek je členený, cca dolná polovica je v tvare štíhleho
kužeľa, horná, slúžiaca na uchopenie ukazovátka je v tvare valca, dreveno
strieborná, oddeľujúcim prvkom je sploštená guľa, ktorá je aj na vrchu ukazovátka.
Na tejto vrchnej je vyobrazená Dávidova hviezda. Na vrchole ukazovátka je
strieborná plastika orla s roztiahnutými krídlami. Orol je najčastejšie sa vyskytujúci
vták na synagogálnych predmetoch. V židovskej tradícii je symbolom rýchlosti a
ľahkosti letu. Vládol vtáctvu, podobne ako lev zveri. Na ukazovátku je vročenie
„1873“.

Nadstavec na tóru

2007/1046

H 06871

Andrea Paráčová

výška 285.0 mm
šírka 90.0 mm
hĺbka 90.0 mm
Nadstavec je strieborný, má dutý valcovitý driek a hlavicu tvorí samostatná väčšia
korunka, zdobená rastlinnými ornamentmi s motívom viniča. Po jej obvode a vo
vnútri sú umiestnené zvončeky, ktoré upozorňujú na manipuláciu so zvitkom. Na
vrchu je k hlavici-korune prišrobovaný stĺpik so šištičkou.

Nadstavec na tóru

2007/1047

H 06872

Andrea Paráčová

výška 290.0 mm
šírka 90.0 mm
hĺbka 90.0 mm

Puncované Rakúsko-Uhorsko. Wien, punc žena s polmesiacom 3 váha: 446
g.
Pohár strieborný s tepaným figurálnym reliéfom znázorňujúcim lovecké
motívy- muži v turbanoch na koňoch oštepmi zabijajúci levov Pohár s
valcovitým, dohora s jemne sa rozširujúcim telom, na štyroch nožičkách s
boboľovým vzorom.

Korenička kultová

2007/1045

H 06870

Andrea Paráčová

korenička výška 230.0 mm
podstavec výška 68.0 mm
podstavec priemer 60.0 mm
dutinka výška 45.0 mm
dutinka šírka 50.0 mm
dutinka hĺbka 50.0 mm
vežička s vlajočkou výška 117.0 mm

Kniha hebrejská biblia Genesis

2013/0003

H 08125

Andrea Paráčová

dĺžka 14.5 cm
výška 21.6 cm
hĺbka 6.5 cm
Kniha v čiernom kartónovom obale s ornamentálnou výzdobou (ornamenty s
rastlinným, volútkovym geometrickým ornamentom), šitou väzbou, v hebrejskom
jazyku. Na chrbáte zlatým písmom nápis v hebrejčine (Genesis?)

Lampa večná "ner tamid"

2013/0004

H 08126

Andrea Paráčová

lampa výška 120.0 cm
lampa - nádoba priemer 23.5 cm
lampa – tienidlo výška 20.5 cm
lampa – reťaz dĺžka 79.0 cm
Lampa večná, ner tamid. Má podobu stlačenej vázy (nádoby na olej) na vrchu s
kahanom, na bokoch s figurálnou výzdobou (anjeli) a s troma ozdobnými
konzolami , pomocou ktorých je zavesená na troch reťaziach.
Tienidlo je oválneho tvaru, bielej mliečne farby s plastickou ornamentálnou
výzdobou.
Bývala zavesená v synagóge nad Tórou.

Pohárik židovský, strieborný, zdobený
rytinou so židovským motívom

2013/0006

H 08128

Andrea Paráčová

stôl po rabínovi

2019/0167a

H 10178

Andrea Paráčová

výška 7.5 cm
priemer 5.8 cm priemer ústia
priemer 3.8 cm priemer dna
Pohárik s okrúhlym ústím a dnom, s vygravírovaným venovaním k obriezke,
vlnovkovitý ormanemt okolo ústia aj dna.
drevo čierne, polyturované, vyrezaváné
v: 103,5 cm š: 45 cm dl: 41,5 cm, k stolu patria 4 stoličky

stolička po rabínovi

2019/0167b

Andrea Paráčová

drevo čierne, polyturované, vyrezaváné

stolička po rabínovi

2019/0167c

Andrea Paráčová

drevo čierne, polyturované, vyrezaváné

stolička po rabínovi

2019/0167d

Andrea Paráčová

drevo čierne, polyturované, vyrezaváné

stolička po rabínovi

2019/0167e

Andrea Paráčová

drevo čierne, polyturované, vyrezaváné

Katalóg výrobkov-VDI Okrasa

2002/1791

H 03296

Andrea Paráčová

Púzdro s tromi odznakmi Okrasa Čadca

1991/0053

H 01278

Andrea Paráčová

1989/0090

H 00794

Andrea Paráčová
Andrea Paráčová

1989/0092

H 00783

Andrea Paráčová

1991/0058

H 01249

Andrea Paráčová

2001/1142
1998/0364

H 02835
H 02573

Andrea Paráčová
Andrea Paráčová

Ozdoby vianočné, 20 ks
Vzorkovnica-poťahové textílie-pleteniny
plyšové r.1980 z Slo, sapx.,
Základná kolekcia vzoriek pletenín na
r.1981 z n.p.Slovena, sapx.,
Vzorkovnica-módna kolekcia jar-leto
1979, sapx.

Farebnica-poťahové textílie
Farebnica česaných priadzí

Uniforma železničiarska: Nohavice
železničiarske

2013/0160

H 08301a

Vladimír Homola

Uniforma železničiarska: Kabát
železničiarsky

2013/0161

H 08301b

Vladimír Homola

Uniforma železničiarska: Sako
železničiarske

2013/0162

H 08301c

Vladimír Homola

dĺžka 80 cm, šírka 53 cm Tmavomodré sako klasického strihu, ktoré predstavuje súčasť
pánskej železničiarskej uniformy, tvorené kombináciou umelých vláken a bavlny. Na ľavej
strane logo ČSD v podobe zlatého okrídleného železničného kolesa s tmavým
lichobežníkovým podkladom so zlatým lemovaním. V prednej rozopínacej časti sa
nachádzajú 3 väčšie gomíbky zlatej farby so spodným šitím a s reliéfnym vyobrazením loga
ČSD. Na golieri sa nachádzajú na modrom podklade olemované zlaté hviezdičky, po 2 na
každej strane. V prednej časti sú 3 samostatné vrecká. Náprsné vrecko má príklopku,
spodné vrecká sú bez nej. Vnútorná strana saka obsahuje podšívku tmavomodrej farby s
náhradnými gombíkmi a označením výrobcu, ktorým boli Odevné závody Kapitána Nálepku
v Prešove.

Uniforma železničiarska: Čiapka
železničiarska

2013/0163

H 08301e

Vladimír Homola

šírka 24 cm, dĺžka 25 cm. Tmavomodrá železničiarska čiapka je súčasťou mužskej
železničiarskej uniformy. Pozostáva z textilnej a kaučukovej časti. V prednej časti
sa nachádza znak Československých štátnych dráh a znak Československej
socialistickej republiky. Nad šiltovou časťou je umiestnená zlatá šnúrka farebne
ladiaca so spomenutými znakmi umiestnenými nad ním.

Uniforma železničiarska: Kravata
železničiarska

2013/0164

H 08301f

Vladimír Homola

dĺžka 78 cm. Tmavomodrá textilná kravata, ktorá je súčasťou pánskej
železničiarskej uniformy. Podlhovastá, od polovice dĺžky mierne sa rozširujúca,
zakončená štandardným kravatovým špicom. Kravata je na viacerých miestach
zdobená šikmým viacnásobným páskovaním modrej, sivej a bielej farby. Na
kravatovom špici sa nachádza ozdobné sivé koleso.

Uniforma železničiarska: Košeľa
železničiarska

2013/0165

H 08301h

Vladimír Homola

dĺžka 61 cm, šírka 82 cm. Železničiarska košeľa slabomodrej farby na gombíkové
zapínanie. Košeľa má krátky rukáv, priesvitné gombíky a dve vrecká na zapínanie
na hrudi.

Železničné cestovné lístky Košickobohumínskej železnice,kbž-p.

2014/0088

H 8306

Vladimír Homola

Osvedčenie vlakvedúceho,kbž-p.

2013/0166

H 8302

Vladimír Homola

Kliešte štikacie na žel.cest.lístky

H 06611

H 6611

Vladimír Homola

dĺžka 109.0 cm, obvod 86.0 cm
Mužské bavlnené nohavice klasického strihu tmavomodrej farby, ktoré sú súčasťou
železničiarskej uniformy. Po stranách nohavíc sa nachádzajú úložné vrecká. Odev
má gombíkové zapínanie, pozostávajúce konkrétne zo štyroch modrých gombíkov.

