Knižný titul nás uvádza do pojmu komunikácia. Niekedy je potrebné hlbšie sa zamyslieť nad
významom slova. Často pri slove komunikácia myslíme skôr na rozhovor, pre niektorých
pracovníkov poisťovní môže slovo komunikácia znamenať aj dokumentáciu k poistnej
zmluve. V uvedenej publikácii sa pod slovom komunikácia poukazuje na sieť ciest a to od
pozemných v minulosti, až po optické káble, ktoré budú nositeľmi správ v budúcnosti. Kniha
má veľkú vnútornú dynamiku, nakoľko sa jedná o zaznamenanú vedeckú konferenciu, kde
bol určený čas na prezentáciu 20 minút. Napísať celú históriu filatelie je nemožné, ak však
niekto píše krátke úseky z histórie môže takýmto článkom posunúť poznatky pre celú históriu
filatelie. Tento proces nastal aj v zborníku z prednášok z vedeckej konferencie „Komunikácia
v dejinách ľudskej spoločnosti“, ktorá sa uskutočnila 29. 9. 2015 v Slovenskej pošte, a. s. ,
Poštovom múzeu v Banskej Bystrici. Dvadsať príspevkov od autorov a autoriek posunulo
poznanie o veľmi širokospektrálny záber ktorý sa dotýka nových doposiaľ nie celkom
publikovaných vedomostí z oblasti poštovej histórie a jej súčasnosti. Zachytáva poznatky
o starých cestách v okolí Banskej Bystrice, ale aj Považia, o cestách v staroveku a postavení
pošty v Rímskej ríši, o importe zakázanej literatúry do Uhorska, o konštituovaní poštových
služieb, o začiatkoch leteckej pošty, o vplyve prírodných prekážok na rozvoj komunikačnej
siete, o histórii poštmistřov v Čechách, o histórii pôšt na Spiši, o doprave pošty počas Veľkej
vojny, o význame výpravy na Zem Františka Jozefa pre tvorbu poštovej známky, o osobnosti
Kamila Lhotáka, o múzejnej komunikácii, o možnosti využitia pohľadnice vo vedeckom
výskume krajiny, o kyberkultúre, o cestách k sebe samým, o digitálnej dobe a pokročilých
inžinierskych materiálov v oblasti komunikácie. Táto publikácia z uvedenej vedeckej
konferencie má podrobný poznámkový aparát, ktorá vedie bádateľa filatelistu, alebo historika
k ešte hlbším neprebádaním poznaniam. Vedúci autorského kolektívu a zostavovateľ PhDr.
RNDr. Richard R. Senček, PhD. stavil na istotu a umožnil publikovať erudovaným autorom,
vďaka ktorým má publikácia vysokú vedeckú odbornosť. Niektorí autori sa venovali a venujú
výskumu aj niekoľko rokov. Publikácia má 231 strán. Obsahuje nesmierne množstvo nových
informácií pre historikov, ale aj filatelistov. Mňa oslovil príbeh doručenia zásielky z Veľkej
vojny. Ak ho chcete spoznať otvorte si túto vzácnu knihu.
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