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ANOTÁCIE/ RECENZIE 

 

SABOV, Peter a kol. Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku. I. zv. Martin : 

Slovenská národná knižnica Martin, 2001. 164 s. ISBN 80-89023-10-X.  

 

Historické knižnice majú nezastupiteľné miesto pri výskume kultúrnych dejín 

Slovenska. Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku I. zv. predstavuje odbornú 

prehľadovú publikáciu, ktorej hlavným cieľom je informovať odbornú a laickú verejnosť 

o zachovaných historických knižniciach, fondoch, zbierkach či jednotlivinách.  

V mnohých prípadoch sa z týchto zdrojov zachovali len neúplné celky či torzá. V 20. 

storočí prešli nielen vojnovými pohromami, zoštátnením, ale neskôr aj možnými reštitúciami. 

Čiastočné výsledky v ich evidencii priniesol zákon SNR o Matici slovenskej z roku 1954, či 

celoslovenský pasportizačný súpis (80. roky). Snahou odborných zamestnancov Slovenskej 

národnej knižnice v Martine (ďalej SNK) je v posledných rokoch zabezpečiť evidenciu, 

spracovanie doteraz nespracovaných dokumentov, ale aj knižníc a vzácne zbierky vyhlásiť za 

historické knižné fondy (HKF).   

Metodicky sa jednotlivé knižnice delia podľa inštitúcií (v ktorých sú evidované) 

a typov. Do prvého zväzku boli zaradené knižnice SNK v Martine, Univerzitnej knižnice 

v Bratislave a štátnych vedeckých knižníc (pod písmenom A), knižnice múzeí a galérií (B), 

knižnice rádov a cirkevných inštitúcií (C). Knižnice sa podľa typov rozdelili na knižnice 

šľachtické (x), cirkevné (+), osobné (o), spolkové a školské (*). Editorom vypadlo 

vyšpecifikovanie typu knižnice označenej ako (:). Symbol napr. evidujeme pri Verejnej 

knižnici Malohontského seniorátu. Celkovo sa tu prezentuje 19 rekonštruovaných  

historických knižníc. 

V SNK v Martine (vlastník alebo správca) sa k roku 2001 evidovali šľachtické 

knižnice – Oponická knižnica; Zayovská knižnica; Knižnica Mikuláša Forgáča; cirkevných 

knižnice – Knižnica františkánskeho kláštora z Malaciek; Františkánska knižnica zo Skalice; 

z osobných knižníc – Knižnica Martina Hamuljaka; Knižnica Michala Rešetku. Z územia 

východného Slovenska sa tu evidovala len šľachtická Šeneiovská (Senney) knižnica z Bielu. 

Z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave publikácia prezentuje osobnú historickú 

knižnicu Safveta Bega Bašagića; z ŠVK Košice predstavuje „Historické knižnice ŠVK 

v Košiciach“ (*). 

V rámci knižníc múzeí a galérií (B) bola do prvého zväzku zaradená osobná 

Čaplovičova knižnica (vlastník/správca – Okresné múzeum  P. O. Hviezdoslava, Dolný 
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Kubín); historické tlače v knižničnom fonde Západoslovenského múzea v Trnave (*+); 

cirkevná Historická knižnica františkánskeho konventu v Kremnici (vlastník/správca – 

Múzeum mincí a medailí v Kremnici). Na región východného Slovenska sa viaže iba 

šľachtická Historická knižnica Múzea Betliar, ktorá je spojená s rodinou Andrášiovcov 

(Andrássy).   

Medzi historické knižnice rádov a cirkevných inštitúcií (C) bola zaradená cirkevná 

Diecézna knižnica v Nitre (vlastník/správca – Katolícka cirkev na Slovensku – biskupský 

úrad, Nitra - Hrad); Knižnica kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom 

Podhradí (vlastník - Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská kapitula); Lyceálna 

knižnica v Bratislave (vlastník – Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 

Bratislava) a napokon Lyceálna knižnica v Kežmarku (vlastník/správca – Evanjelický a. v. 

cirkevný zbor, Kežmarok).  

Každej zaradenej knižnici je venovaný samostatný priestor. Text o knižnici je 

prehľadný a logicky štruktúrovaný. Obsahuje základné údaje o názve, type, pôvodnom názve 

knižnice, o vlastníkovi či správcovi, o kontakte (adresa, informácie o možnostiach využitia – 

t. j. bádania vo fonde knižnice), ale aj informačný aparát – literatúru o analyzovanej knižnici. 

Následne je zaradený popis fondu: krátka história knižnice, súčasný rozsah fondu, časová 

skladba fondu, typologický rozbor fondu, obsahová skladba fondu a napokon informácia 

o historických a súčasných katalógoch (rukopisné aj tlačené).  

Publikácia má reprezentatívny charakter. Je vydaná na kriedovom papieri, obohatená 

o ukážky – fotografie dokumentov (rukopisy, kódexy, inkunábuly, tlače, iluminácie, grafiku, 

vlastnícke značky) či miesta uloženia (knižnice, depozity). To, že mapovanie, evidovanie 

a sprístupňovanie všetkých typov zachovaných historických knižníc má svoje opodstatnenie, 

dokázali aj nasledujúce vydané zväzky sprievodcu. 

 

Mgr. Marcela Domenová, PhD. 

 


