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

Slovenská národná knižnica Martin, 2004. 110 s. ISBN 80-89023-34-7.  

 

Výsledky činnosti odborných zamestnancov Odboru správy historických knižničných 

dokumentov a fondov v SR v SNK Martin, ktorí sa špecializujú na evidovanie, pasportizáciu 

a spracovanie historických knižníc sa stali predmetom anotovanej publikácie. Do druhého 

zväzku sprievodcu bolo zaradených až 13 historických knižníc, ktoré inštitúcia vlastní či 

spravuje, ďalej 6 historických knižníc v správe iných vedeckých, kultúrnych či cirkevných 

inštitúcií.  

Metodicky sa jednotlivé rekonštruované knižnice delia rovnako podľa inštitúcií (v 

rámci ktorých sú evidované) a následne podľa typov. V tomto zväzku ide o historické 

knižnice v SNK v Martine; historické knižnice štátnych vedeckých knižníc; knižnice 

archívov, múzeí a galérií;  knižnice rádov a cirkevných inštitúcií (no už bez označenia literami 

aplikovaného v prvom zväzku, pod A – C). Knižnice sa podľa typov rozdelili na: šľachtické 

knižnice (heraldická koruna), cirkevné (†), osobné (⌂), spolkové a školské knižnice (6-cípa 

hviezda *), no s použitím iných grafických označení.  

V SNK Martin sa eviduje osobná Knižnica Andreja Kmeťa; Knižnica Pavla Križka; 

Knižnica Augusta Horislava Krčméryho; Knižnica Adama Chalupku; Osobná knižnica 

Antona Hodinku; Osobná knižnica Milana Rastislava Štefánika; Knižnica Antona Augustína 

Baníka (pri ktorej sa v publikácii osobitne vyčlenil priestor pre Zbierku rytín SNK v Martine 

ako osobitnej súčasti zbierky Antona Augustína Baníka), osobná knižnica biskupa Františka 

Berchtolda; Knižnica biskupa Karola Rimelyho. Zo šľachtických historických knižníc bola 

spracovaná – Knižnica rodiny Edelsheim-Gyulai (z panstva Svätý Ján v Horných 

Lefantovciach); zo spolkových a školských knižníc – Knižnica Národného domu v Martine. 

S východným Slovenskom je spojená iba cirkevná Knižnica františkánov z Nižnej Šebastovej. 

Do dnešných čias sa z nej zachovalo 412 zv. kníh z 15. – 20. storočia, z nich je až 66 prvotlačí 

a 63 tlačí zo 16. storočia. 

Medzi historické knižnice štátnych vedeckých knižníc bola do publikácie zaradená 

Knižnica Gabriela Zerdahelyiho ako typ osobnej knižnice. Dnes je vo vlastníctve 

Rímskokatolíckeho biskupského úradu Banská Bystrica, no v správe ŠVK Banská Bystrica. 

Priestor bol ponechaný aj pre knižnice archívov, múzeí a galérií. V druhom zväzku sa 

prezentuje len jedna, a to historická šľachtická Knižnica Príleských. Rodina pochádzala zo 

Zemianského Podhradia. Jej vlastníkom/správcom je Podjavorinské múzeum – pobočka 

Trenčianskeho múzea so sídlom v Novom Meste nad Váhom.   
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Medzi historické knižnice rádov a cirkevných inštitúcií sa do sprievodcu zaradili 4 

historické knižnice. Krmanova knižnica na Myjave, ktorá je typovo označená ako osobno-

cirkevná knižnica. Jej súčasným vlastníkom/správcom je Evanjelický a. v. cirkevný zbor v 

Myjave. Ďalej je to cirkevná Lyceálna knižnica v Banskej Štiavnici vo vlastníctve Cirkevného 

zboru ECAV v Banskej Štiavnici, no v správe Slovenského banského múzea v Banskej 

Štiavnici. S územím východného Slovenska sa spájajú dve cirkevné knižnice – Farská 

knižnica z Nižnej Myšle, ktorej vlastníkom/správcom je dnes obec a Knižnica minoritov 

z Levoče – ktorá sa v roku 2001 zo správy Matice slovenskej v Martine dostala späť na Spiš. 

Jej vlastníkom/správcom je Rád menších bratov konventuálov (minoritov) v Levoči.  

Každej zaradenej knižnici je venovaný samostatný priestor. Kapitola o knižnici je síce 

prehľadná a štruktúrovaná, no má inú podobu ako v prvom zväzku. Obsahuje informácie 

o krátkej histórii knižnice, pôvodnom a súčasnom rozsahu fondu, časovej skladbe knižnice 

a obsahovej skladbe fondu/zbierky, typologickom rozbore fondu a napokon podklady 

o historických a súčasných katalógoch (rukopisných aj tlačených). Informácie radené na konci 

slúžia ako sekundárny (poznámkový) aparát. Obsahujú strohý údaj o osobe, ktorá text 

pripravila, o vlastníkovi či správcovi, o možnostiach využívania knižnice – t. j. o bádaní, 

informačnom aparáte a literatúre týkajúcej sa prezentovanej knižnice. 

Druhý zväzok publikácie má podobne reprezentatívny charakter, textová časť je 

doplnená o obrazové ukážky.  

Mgr. Marcela Domenová, PhD. 


