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

: Slovenská národná knižnica Martin, 2012. 119 s. ISBN 978-80-89301-97-3.  

 

Výsledok mapovania, rekonštruovania a spracovania, ale i záchrany vybraných 

historických knižníc na Slovensku má svoje ďalšie pokračovanie. Parciálnym – už štvrtým – 

výstupom prác koordinovaných SNK Martin je Sprievodca po historických knižniciach na 

Slovensku. Na jej vzniku sa podieľal kolektív autorov vedený Petrom Sabovom.  

V publikácii je celkovo zaradených 23 rekonštruovaných historických knižníc, a to 

šľachtické (▲), cirkevné (†), osobné (⌂), spolkové a školské knižnice (●). Ich grafické 

značenie sa zhoduje s III. zv., no pribudli však iné typy knižníc (■). Každej zaradenej 

knižnici je venovaný samostatný priestor. Text je štruktúrovaný. Poskytuje základné 

informácie v podobe krátkej histórie knižnice, analýzu rozsahu, obsahovej skladby 

a jazykového rozdelenia knižničného materiálu, alebo aj informácie o historických 

a súčasných katalógoch. Následne je radený sekundárny aparát, citovaná literatúra, stručný 

údaj o osobe, ktorá pripravila text do sprievodcu (resp. aj meno prekladateľa), či možnosti 

využitia i nevyužitia (obmedzenia) knižnice.   

Niektoré údaje sú neprehľadnejšie, sumarizovať sa dajú len pozorným čítaním. 

Evidujú sa tu totiž knižnice na základe staršieho katalógu, zmienok o knižnici, ktoré sú 

súčasťou dnes inej pamäťovej inštitúcie, resp., sa pri nich ani neuvádza, kde sa evidujú dnes. 

T. j. predstavujú sa dva typy historických knižníc: 1) knižnice reálne vyzbierané, 

rekonštruované a evidované ako celky i torzá, 2) knižnice, ktorých niekdajšia existencia bola 

podaná na základe historického súpisu kníh alebo iných prameňov. Medzi koncovými 

poznámkami chýba uvedenie aktuálneho vlastníka alebo správcu rekonštruovanej a fyzicky 

zachovanej knižnice. Tieto údaje naznačuje až na konci radený Overview of libraries 

included in the Guide. Tu možno uviesť, že v Országos Széchényi Könyvtár je evidovaná 

šľachtická Ilešháziovská knižnica z Dubnice. Do Národného múzea – Széchenyiho knižnice 

v Budapešti sa dostala v r. 1835 aj historická knižnica rodiny Ilešháziovcov z Trenčína. Na 

základe súpisu kníh z roku 1588 uloženom v ŠA Trenčín bola prezentovaná historická 

knižnica trenčianskeho mestského evanjelického gymnázia z konca 16. storočia, v exkurze 

historická knižnica benediktínskeho kláštora na Skalke. 

Medzi zaradené historické knižnice v SNK v Martine evidujeme šľachtickú 

Lontovskú knižnicu, knižnicu grófky Marie Steiger-Zamoyskej; torzo osobnej – cirkevnej 

knižnice bardejovského rodáka, cirkevného hodnostára Juraja Richvaldského, torzo osobnej 

knižnice farára Rudolfa Boboka; torzo knižnice biskupa Jozefa Belánskeho (časť knižnice je 
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najskôr súčasťou Biskupskej knižnice Biskupského úradu v Banskej Bystrici) a torzo osobnej 

knižnice zberateľa Jána Bradáča. V správe SNK sa nachádza aj osobná knižnica pedagóga, 

úradníka Františka Kabinu alebo aj Jozefa Škultétyho, kde rozsah, zložité podmienky 

uloženia, ako aj pravidelné využívanie titulov spôsobili zlý fyzický stav väčšiny zachovaných 

dokumentov. Odborní zamestnanci predstavili aj osobnú – cirkevnú knižnicu Štefana 

Závodníka v Pružine (uložená v rímsko-katolíckom kostole v Pružine?). S východným 

Slovenskom je spojená šľachtická knižnica rodiny Čákiovcov zo Spišského Hrhova a 

šľachtická knižnica rodiny Šemšei. Obe sa evidujú v SNK Martin. 

Z Univerzitnej knižnice v Bratislave je po obsahovej stránke kvalitne a obšírnejšie 

prezentované torzo knižnice prvého Evanjelického gymnázia v Bratislave 1606 – 1672 so 

značkou cirkevná a spolkovo-školská knižnica. V knižnici Trenčianskeho múzea sa dodnes 

zachovalo torzo knižnice Kasína – Trenčiansky spoločenský kruh (Trencséni Társaskör) 

alebo judaiká. Obe témy predstavujú osobitne vyčlenené prezentované knižnice – súbory. 

Súbory historických knižničných fondov sa evidujú aj v univerzitných knižniciach. 

V tomto kontexte sú predstavené Historická knižnica Univerzitnej knižnice Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici, historický knižný fond Slovenskej lesníckej knižnice pri 

Technickej univerzite vo Zvolene. 

Z cirkevných knižníc sa ponechal priestor na predstavenie historickej knižnice 

Prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. V Trenčíne sa nachádza historická 

(cirkevná, spolkovo-školská) knižnica Jezuitského kolégia v Trenčíne. Ako príklad dobre 

zachovanej osvietenskej evanjelickej knižnice bola do publikácie zaradená Zborová knižnica 

evanjelickej cirkvi a. v. v Novom meste nad Váhom.  

V závere sprievodcu nachádzame atypicky Poznámky k výskumu historických knižníc 

trochu inak (s. 110-112) od Miriam Poriezovej, predstavujúcej výpovednú hodnotu 

nepravého periodika Novi ecclesiastico-scholastici Annales (4 ročníky, 1793 – 1803); alebo 

Informáciu o doplnení v minulosti rekonštruovaných knižníc (s. 113), ktoré sa viažu na 

knižnicu biskupa G. Serdahelyiho, biskupa K. Rimelyho a biskupa Berchtolda. Hoci im už 

bol venovaný priestor v predošlých sprievodcoch, nový výskum spresnil doterajšie poznatky.  

V porovnaní s predošlými zväzkami je však zachytená faktografia strohejšia, je aj 

zložitejšie štruktúrovaná. V tomto zväzku rovnako, ako v predošlých, prevládajú zachované 

či v zmienke uvádzané historické knižnice z územia západného a stredného Slovenska.  

Aj tento zväzok sprievodcu má po formálnej stránke reprezentatívnejší charakter. Tlač 

je na kriedovom papieri, textová časť je vhodne doplnená o obrazové ukážky (titulné listy, 
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exlibrisy, podobizne osobností a i.) získané z viacerých fondov slovenských a maďarských 

pamäťových inštitúcií.  

Prezentovaný skutkový stav časti historických knižných fondov slovenskej 

proveniencie odráža nielen aktuálny výskum a stav poznania, ale aj nie vždy lichotivo 

vnímanú ich hodnotu, snahy o ich rekonštruovanie, až po otázky komplexnej ochrany, 

adekvátneho a dôstojného uloženie historických knižných fondov, zbierok či ich torz, ako 

objektov kultúrneho dedičstva, ktoré sa dominantne spájajú s aktivitami SNK.  Aj preto má 

tento typ publikácie svoj význam a miesto, či už pre odbornú i laickú verejnosť. Veríme, že 

podnieti ďalších vlastníkov a správcov historických knižných dokumentov a fondov k väčšej 

aktivite na tomto poli a na viacerých úrovniach ich kompetencií.  

 

Marcela Domenová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


