RECENZIE ANOTÁCIE

v predchádzajúcej, tak ani v poslednej 13. kapitole nevynechal svoje osobné skúsenosti, či už s inváziou na ostrov v roku 1974, alebo s návštevami už rozdeleného
Cypru v neskoršom období.
Publikácia The British and Cyprus prezentuje dejiny britského koloniálneho panstva na Cypre a v spojitosti s memoárovými vstupmi zúčastnených osôb vykresľuje
históriu tohto ostrova v osobnejšom svetle. Obrazová príloha publikácie, prevzatá
z britských vojenských archívov a armádnych periodík, spoločne s mapami Cypru
v jednotlivých dejinných procesoch sú spodobením celkovej atmosféry popisovanej
v knihe. V závere publikácie sa nachádza prehľadný menný register. Monografia je
určená všetkým záujemcom o dejiny Cypru, Veľkej Británie, dejinám vojenstva, ale
aj dejinám politickej histórie regiónu Stredomoria v 20. storočí.
Erik Ondria

Cestovný ruch predstavuje v súčasnosti dôležité, rýchlo sa
rozvíjajúce odvetvie národného hospodárstva. Jeho skutočný potenciál je však omnoho väčší. Na to, aby ho bolo
možné ešte viac rozvinúť, vytvoriť nové pracovné miesta
a sprístupniť domácim i zahraničným návštevníkom ďalšie
zaujímavé lokality, je však potrebné splniť množstvo ďalších podmienok. Jednou z tých základných a úplne samozrejmých je dostatok kvalitných informačných materiálov.
Takých, ktoré by primeraným spôsobom predstavili rôznorodé možnosti, aké Slovensko a jednotlivé jeho regióny
v tejto oblasti svojim návštevníkom ponúkajú.
Do pestrej škály rôznych typov textov i obrazových
publikácií venovaných tejto problematike, možno zaradiť
tiež jeden z nových sprievodcov pripravených kolektívom autorov z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Tí, nadväzujúc na
viaceré svoje predošlé projekty, ponúkli širokej skupine potenciálnych čitateľov pod
názvom Vybrané trasy po východnom Slovensku. Exkurzný sprievodca, niekoľko
starostlivo vybraných trás po východnom Slovensku. Aj vzhľadom na skutočnosť,
že publikácia vychádza dvojjazyčne, v slovenskej a aj anglickej mutácii, môže predstavovať dobrú pomôcku pre pestré spektrum užívateľov, od profesionálnych sprievodcov cestového ruchu, študentov či učiteľov, až po pracovníkov miestnej samosprávy. Jednotlivé trasy navyše autori pripravili tak, aby „rovnomerne“ kombinovali
prírodné i historické zaujímavosti jednotlivých regiónov. Dve trasy tak záujemcom
približujú územie Prešovského a ďalšie dve Košického kraja. Okrem pestrosti sú
jednotlivé vybrané okruhy zostavené tak, aby boli zvládnuteľné v rámci jedného
dňa. Vybrané lokality, ktoré by mohli byť zaujímavé pre návštevníkov, sú následne
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v textoch predstavené vo viac či menej podrobných opisoch. Tie sú v závere vhodne
doplnené viacerými textovými i obrazovými prílohami.
Práve túto najrozsiahlejšiu časť publikácie, podrobnejšie približujúcu jednotlivé
vybrané lokality, možno považovať za nosnú, z informačného hľadiska za najdôležitejšiu. V snahe vytvoriť text zrozumiteľný čo najširšiemu okruhu čitateľov však
autori museli siahnuť po viacerých zjednodušujúcich interpretáciách. To je celkom
logické a prijateľné. V prípade geológie, rôznych geomorfologických jednotiek a prírodných lokalít nemožno mať voči výslednému textu vážnejšie výhrady. V prípade
historických zaujímavostí, rôznych lokalít a ich charakteristík, však už situácia taká
jednoznačná nie je. Z viacerých nepresností či diskutabilných tvrdení možno spomenúť napríklad otázku rozvoja Popradu v 18. storočí (s. 13 – 14). Rovnako možno
zapochybovať o tvrdení, že Michal Bosák je jedným z najvýznamnejších Slovákov
novodobej histórie (s. 36), prípadne ďalších drobných nejasnostiach (napr. s. 62). Napriek uvedenému však podľa nášho názoru exkurzný sprievodca pripravený kolektívom skúsených autorov predstavuje zaujímavú a v každodennej praxi potrebnú
publikáciu, navyše vďaka verzii v angličtine prístupnú aj zahraničným návštevníkom. Spĺňa tak základný cieľ, ktorý bol stanovený pri jej vzniku. A to v súčasnosti
ani v prípade odborných textov nie je až také úplne samozrejmé, ako by sa mohlo
zdať.
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