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Mapovanie historických knižníc na Slovensku koordinované v SNK Martin je úspešné 

aj vďaka legislatíve – zákonu o ochrane historických knižníc a vzácnych jednotlivín (Zákon č. 

183/2000 Z. z. o knižniciach) alebo iniciatívam jednotlivých vlastníkov či správcov, ktorí 

chcú, aby ich fondy a zbierky boli oficiálne zaradené medzi historický knižný dokument 

(HKD) alebo historický knižný fond (HKF). Zostavovatelia preto v závere sprievodcu 

uvádzajú metodické usmernenia pre vlastníkov a správcov, ktorí nepôsobia v rezorte kultúry.  

V treťom zväzku je celkovo zaradených 25 rekonštruovaných historických knižníc. 

Sprievodca však v obsahu nevyčleňuje  ich evidenciu cez inštitúcie alebo typy, čo trošku 

zhoršuje orientáciu v tlači.   

Z metodického hľadiska sa jednotlivé knižnice označujú i graficky, ale novými 

značkami, ktoré sa nezhodujú s prvým či druhým zväzkom. Podľa typov sa rozlišujú 

šľachtické (▲), cirkevné (†), osobné (⌂), spolkové a školské knižnice (●), no s použitím 

iných grafických označení. 

Každej zaradenej knižnici je venovaný samostatný priestor. Text je štruktúrovaný 

a obsahuje informácie radené podľa možností spracovateľa spravidla v podobe krátkej histórie 

knižnice, ktorá obsahuje analýzu pôvodného a súčasného rozsahu fondu, obsahovú, prípadne 

i jazykovú skladbu zloženia zbierky a informácie o historických a súčasných katalógoch 

(rukopisných aj tlačených). Ostatné informácie radené na konci slúžia podobne ako v druhom 

zväzku už len ako sekundárny aparát. Obsahujú strohý údaj o osobe, ktorá text pripravila, 

zistené pôvodné pomenovanie knižnice, vlastníka či správcu,  možnosti využitia knižnice – t. 

j. možnosť bádania a napokon použité pramene a literatúru o prezentovanej knižnici. 

Medzi zaradené historické knižnice v SNK v Martine patrí osobná Knižnica Izabely 

Textorisovej; osobná knižnica Drahotíny Kardossovej-Križkovej; Knižnica Dušana 

Makovického; osobná knižná zbierka Samuela Cambela; torzo osobnej knižnice Viliama 

Rappensbergera; osobná knižnica Jána Feješa; osobná knižnica Alice Masarykovej. Eviduje 

sa aj cirkevná knižnica Rímskokatolíckeho farského úradu z Kovariec. S východným 

Slovenskom je spojená iba osobno-šľachtická knižnica Lujzy Dežöfi z Fintíc.  

Vo vlastníctve mesta Kremnica sa eviduje osobná Knižnica Konráda Švestku. Do 

tretieho zväzku bola zaradená aj Seniorátna knižnica ECAV v Trenčíne, ktorej 

vlastníkom/správcom je Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Trenčíne, Trenčianske múzeum 

v Trenčíne. S Trenčianskym múzeom v Trenčíne sa spája i šľachtická knižnica rodiny Sizzo 
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Noris z Adamovských Kochanoviec alebo osobná knižnica Jána Lipského. Múzeum spravuje 

i šľachtickú knižnicu Zamarovských. 

Cirkevnú knižnicu označenú ako Blahovská seniorátna knižnica vlastní/spravuje 

Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku; knižnicu Evanjelického cirkevného zboru 

v Gelnici zasa Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Gelnici.  

Ako osobno-šľachtická je charakterizovaná knižnica Irmy von Friesenhof. 

V súčasnosti je jej vlastníkom/správcom Slovenské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch. 

Šľachtická knižnica rodiny Friesenhof je však uložená v Slovenskom národnom múzeu – 

Múzeum Červený Kameň, Častá, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum.  

Medzi spolkové a školské knižnice je zaradená historická knižnica SNM v Bratislave, 

alebo Historický fond knižnice Podtatranského múzea v Poprade, ktorý vlastní/spravuje 

Podtatranské múzeum v Poprade – Prešovský samosprávny kraj. 

Uvedenie správcu či vlastníka chýba pri cirkevnej knižnici bratislavských kapucínov, 

pri osobnej knižnici – resp. torze knižnice Engelberta Pernerstorfera, pri osobnej knižnici 

Mateja Holka mladšieho, pri osobnej knižnici Thea Herkeľ Florina, alebo pri šľachtickej 

knižnici – resp. torze osobných a rodinných knižníc Gejzu Ostrolúckeho a Mikuláša 

Ostrolúckeho. 

Tretí zväzok sprievodcu má po formálnej stránke reprezentatívny charakter. Tlač je na 

kriedovom papieri, textová časť je vhodne doplnená o obrazové ukážky či typografické 

ozdoby.  

V porovnaní s predošlými zväzkami je však zachytená faktografia strohejšia. V tomto 

zväzku prevládajú historické osobné a cirkevné knižnice, z územného hľadiska dominujú 

historické knižnice zo západného a stredného Slovenska. Preto dúfame, že parciálny výskum 

dejín knižnej kultúry na východnom Slovensku realizovaný v posledných rokoch najmä pod 

záštitou ŠVK Prešov prispeje k rekonštruovaniu ďalších zaujímavých a vzácnych historických 

knižných fondov a zbierok, resp. ich torz. 
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