
 135 

ČO ČÍTAVALA ŠĽACHTA – PRÍBEH KNIŽNICE RODINY RADVANSKÝCH 
(správa o výstave, Banská Bystrica 2014)  

 
 

 

Výstava s rovnomenným názvom „Čo čítavala šľachta – príbeh knižnice rodiny 

Radvanských“ bola otvorená 31. marca 2014 v Týždni slovenských knižníc v priestoroch 

Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici s cieľom prezentovať významný regionálny 

šľachtický rod Radvanských prostredníctvom jeho rodovej knižnice. Do súčasnosti 

zachované tlače tejto knižnice predstavujú najrozsiahlejšiu zbierku šľachtickej knižnice v 

priestore Banskej Bystrice. 

Spoluorganizátormi výstavy boli Štátny archív v Banskej Bystrici spravujúci archívny 

a knižný fond rodu Radvanských a Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, ktoré sa 

môže popýšiť viacerými trojrozmernými predmetmi v minulosti patriacimi Radvanským, 

napr. obrazmi členov rodu.   

Výstava sa skladala z troch častí. Prostredníctvom šiestich panelov boli návštevníkom 

v textovej a obrazovej forme priblížené dejiny rodu, významní predstavitelia a základné údaje 

o knižnici.  

Knižnica rodiny Radvanských vznikla podľa dochovaných provenienčných záznamov 

pravdepodobne v 17. storočí. V 18. storočí významným predstaviteľom rodu, ktorý sa 

postaral o zveľadenie knižnice, bol Ladislav II. Jeho katalóg obsahoval 427 kníh. V 19. 

storočí, keď bol vlastníkom Ján IV., fond knižnice tvorilo 4 000 zväzkov kníh. Vlastníctvo 

kníh tohto rodu bolo označené okrúhlou pečiatkou s maďarským textom Baró Radvánszky 

Könyvtára Radván.  

Na paneloch boli prezentované aj účty za nákupy kníh, napr. od podžupana Antona I. 

u bratislavského kníkupca Karla Gottlieba Lipperta a župana Jána IV., ktorý kupoval knihy aj 

u viedenského kníhkupca Friedricha Becka.  

V priestore Študovne starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice 

v Banskej Bystrici si mohli návštevníci prezrieť vystavené originály devätnástich kníh 

a dvoch archívnych materiálov zapožičaných zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici. 

Dokumenty boli umiestnené v presklených vitrínach. Takto bol verejnosti sprístupnený 

rukopisný katalóg Ladislava II. z roku 1750 a tiež výkazy o príjmoch a výdavkoch Jána 

Radvanského z prelomu 18. a 19. storočia obsahujúce aj informácie o nákupe kníh. Vo 

vitrínach boli umiestnené aj viaceré knihy z rodovej knižnice, napr. dielo  Flavia Renata De 

re militari (1592), na ktorom sa nachádza jeden z najstarších rukopisných záznamov 
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s textom: Joannis de Radvany die 25. Febr. 1687. Práve v tomto roku bol v Prešove počas 

tzv. prešovských jatiek popravený otec vlastníka knihy Juraj IV.  

Knižnici v minulosti dominovala literatúra právnická, štátovedecká, dejepisná, 

vlastivedná a lexikálna. Zastúpená bola i teologická literatúra. Ale aj publikácie vo vzťahu 

k iným vedným odborom, resp. k ekonomickým otázkam rozvoja spoločnosti. Radvanskí 

vlastnili aj knihy z prírodných vied, filozofie, politiky a domáceho hospodárstva. Zbierali i 

knižné produkty dobového literárneho a dramatického umenia (hlavne francúzskych 

dramatikov).  

Do viacerých kníh mohli záujemcovia počas výstavy aj reálne nahliadnuť, otvoriť ich 

a prečítať. Tieto sprístupnené dokumenty pochádzali z fondu Štátnej vedeckej knižnice 

v Banskej Bystrici. Na výstave boli k dispozícii jazykové, historické a právne diela, napr. 

Machiavelliho Vladár (Helmstdt, 1686), nemecký historický časopis z 18. storočia Die Neue 

europäische Fama alebo anglický slovník od Samuela Johnsona A Dictionary Of The English 

Language (London, 1778). 

Atmosféru knižnice dotváral obraz grófky Radvanskej zapožičaný zo 

Stredoslovenského múzeua v Banskej Bystrici. Návštevníci si mohli výstavu prezrieť do 30. 

apríla 2014.  

Knižnica rodiny Radvanských predstavuje významný prameň poznania dejín rodu 

a jeho členov. A verejnosť tak mohla aj prostredníctvom sprístupnených originálov 

nahliadnuť na dosiaľ málo sprístupňované dokumenty regionálnych dejín.  

 
Mgr. Mária Bôbová 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


