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 Výskum historických knižníc, ich osudov, ako aj prezentovanie relevantnej pramennej 

bázy v podobe súdobých súpisov, katalógov, resp. ich fragmentov, ktoré sa zachovali dodnes 

sa stal nosným predmetom výskumu nekonferenčného a recenzovaného zborníka Šľachta 

a šľachtické knižnice na východnom Slovensku (sídla  – každodennosť – knižná kultúra). Ten 

predstavuje výstup realizovaný v rámci riešenia projektu VEGA, č. 1/0278/12.  

Do zborníka je zaradených deväť štúdií či materiálových štúdií s dôrazom na územie 

východného Slovenska. Uvedená problematika je prezentovaná, rovnako ako 

v predchádzajúcich nekonferenčných zborníkoch, v širšom historickom kontexte s dôrazom 

na mapovanie osobných, rodinných, šľachtických historických knižníc, ich fragmentov 

zachovaných v pamäťových inštitúciách, ako je Štátny archív v Prešove – rod Piller (pohľad 

na zachované hudobniny); knižné zbierky v Slovenskej národnej knižnici – ako je napr. 

knižnica Čákiovcov zo Spišského Hrhova, Dežöfiovcov z Fintíc, Šeneiovcov z Bielu, 

Šemšeiovcov zo Šemše; alebo v archíve Pamiatkového úradu SR v Bratislave – celkový 

pohľad na stav knižníc z východného Slovenska v agende pamiatkových orgánov (obdobie 

rokov 1872 – 1951). Predstavená je knižnica Imricha Hodossyho – právnika a politika zo 

Šariša (stav k roku 1885). 

Zaujímavý je pohľad na podoby a vybavenie sídel šľachty, či už v podobe kúrií – ako 

Uzovcov v Uzovciach (stav k roku 1757 s knižnicou), kaštieľov – ako Stáraiovcov 

v Michalovciach koncom 19. storočia (ako aj knižnica Antona Stáraiho) a stavieb palácového 

typu v Košiciach, spojených s uhorskými šľachtickými rodinami – Berzevici, Čáki či Dežöfi. 

Pre doplnenie obrazu boli do zborníka zaradené i rubriky správy, anotácie – recenzie, 

ktoré poukazujú na zaujímavé a podnetné práce slovenskej i zahraničnej produkcie, alebo 

projekty a výstavy.  

V súvislosti s redakčnou úpravou zborníka je potrebné uviesť fakt, že sme v ňom – 

v jednotlivých príspevkoch – nezjednotili uvádzanie mien osôb (resp. priezvisk) 

v štandardizovanej kodifikovanej podobe (SBS), ale ponechali sme ich aj v historickej 

podobe, resp. v podobe uvedenej v pramennej báze, ktorú preferujú jednotliví autori, ako aj 

niektoré pamäťové inštitúcie (pamiatkové úrady, múzeá, archívy), ktoré pod nimi evidujú 

skúmané objekty, fondy i zbierky spojené s rodovým menom.  

Touto cestou sa chceme poďakovať zamestnancom pamäťových inštitúcií za ich 

ochotu, za sprístupnenie materiálov počas realizovania výskumov, recenzentom publikácie za 
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ich cenné pripomienky, ako aj Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove za 

vydanie zborníka v elektronickej podobe a jej odborným zamestnancom za pomoc pri jej 

finálnom – elektronickom spracovaní.  

 

 

Prešov, október 2014 

 

 

M. Domenová 
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