ZBIERKA MINERÁLOV p.g. JITKY BOHOVICOVEJ
.

Zbierka má pomerne veľký rozsah, cca 515 kusov, preto ju je možné považovať za
celoživotné dielo zberateľky p. g. Jitky Bohovicovej. Kolekcia minerálov, hornín a
skamenelín s množstvom vzoriek
a ich s ich rozmanitosťou bola vytvorená
cieľavedomou a celoživotnou činnosťou teraz už zosnulej p. g. Jitky Bohovicovou rod.
Dudovej.
Jitka Bohovicová rod. Dudová vyštudovala a celý život pracovala v oblasti geológie.
Narodila sa na Morave vo Veľkých Heralticiach v okrese Opava 22.3.1933 v rodine
učiteľov. Vysokoškolské štúdia absolvovala na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej
univerzity v Brne v roku 1956 ako promovaný geológ so zameraním základný výskum.
Pracovala v Slovenskom magnezitovom závode Lovinobaňa, neskoršie v SMZ Košice,
neskoršie v Geologickom prieskume v Košiciach a od roku 1973 znovu SMZ Košice.
Minerály začala zbierať už za čias gymnaziálnych štúdií vo Vsetíne, čo neskôr
ovplyvnilo jej rozhodnutie študovať geológiu.
Počas štúdií na vysokej škole to bol už záujem profesionálny. Ten ju neopustil ani
po nástupe do zamestnania. Minerály, horniny a skameneliny získavala na svojich
služobných pobytoch a dovolenkách v zahraničí (v Maďarsku, v Mongolsku, v Rusku,
na Ukrajine, na Kube, atď.). Jej zberateľskú vášeň poznali takmer všetci jej
spolupracovníci, ale aj rodina. Prinášali jej vzorky ako „suveníry“ z ciest v zahraničí
alebo z pre ňu nedostupných lokalít.
Zbierka reprezentujúca nerasty zo Slovenska, z Čiech a z 23 krajín sveta nakoniec
dosiahla počet 515 kusov a jej hodnota je jedinečná.
Okrem služobných záujmov pani Bohovicová veľmi rada cestovala, spoznávala
krásy prírody, históriu, obdivovala architektúru, rada navštevovala dielne na výrobu
sklenených, keramických a iných predmetov, o čom svedčia ďalšie zbierky v jej byte.
V roku 1960 sa vydala za Ing. Jozefa Bohovica, s ktorým mala dvoch synov. Pani
Bohovicová zomrela v roku 2009 vo veku 76 rokov.
Jej želaním bolo zachovať zbierku vcelku, aby poslúžila ďalším generáciám pre
lepšie poznávanie geologickej stavby zeme. Táto expozícia je splnením jej vôle, že jej
celoživotné dielo poslúži návštevníkom Slovenského technického múzea Košice v
expozícii v Spišskej Novej Vsi.

