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V roku 2014 vydala Univerzitná knižnica v Bratislave ďalší zväzok zborníka Studia 

Bibliographica Posoniensia, venujúceho sa prezentovaniu aktuálnych výsledkov výskumu 

dejín knižnej kultúry na základe relevantných prameňov, ktorých škála je typologicky i 

obsahovo rozmanitá (s. 9). Zaradilo sa doň 10 štúdií, resp. materiálových štúdií. Priestor bol 

ponechaný súpisom i katalógom historických knižníc, ktoré sa dodnes nezachovali, starým 

tlačiam, rukopisom, rukopisným a marginálnym poznámok a ich významu, archívnym 

prameňom – korešpondencii, osobnostiam a i.   

Štúdia Lucia Lichnerovej Nemecká tlačená „kniha“ ako súčasť súkromnej knižnice 

17. storočia na Slovensku (pozostalostný súpis ako prameň) (s. 11-25) prináša informácie 

o podobe nemeckej tlačenej knihy – slovacikálnych, ako aj zahraničnej proveniencie, ich 

typológii, téme či motívoch nadobudnutia tlačí. Predmetom výskumu sa stali pozostalostné 

súpisy vybraných osôb v mestskom prostredí (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, 

Levoča či Košice). 

Gabriela Žibritová (s. 26-41) nadviazala  výskum na I. Monoka, V. Čičaja a 

predstavila Katalógy knižníc ako prameň vo výskume dejín knižnej kultúry. Možnosti a 

obmedzenia (Šľachtická knižnica Ostrožičovcov z Ilavy (1647, 1677), naznačujúc 

relevantnosť využitia historických katalógov. Všíma si ich štruktúru, rozdelenie záznamov do 

tried, jednotlivé tituly i jazykové zloženie tlačí, zaujíma sa, či sa knižnica zachovala do 

súčasnosti. Zaoberá sa aj osobnou knižnicou Mateja Gažúra – dvorného kazateľa 

Ostrožičovčov. 

Tomáš Janura, vychádzajúc z archívnych prameňov, predstavuje v štúdii Neznáme 

šľachtické knižnice 18. storočia z Liptovskej, Trenčianskej a Zvolenskej stolice (s. 42-57) 

knižnicu M. Kiszelya z Beňadikovej, Š. Rakovszkého st. v Liptovskej Štiavnici, L. 

Radvanszkého v Radvani a grófa J. Windischgrätza v Tepličke nad Váhom. Poukázal aj na 

formu zápisov dokumentov v knižniciach, jazykové a tematické zastúpenie tlačí v týchto 

šľachtických knižniciach. 

Rukopisy a vzácne tlače v knižnici Jozefa Bellaiho (s. 58-70) predstavila Zita Perleczká. 

Ide o niekdajšiu knižnicu vládneho radcu, o rozsahu cca 8 000 zväzkov kníh, ktorá sa v roku 

1924 vo forme daru dostala do Univerzitnej knižnice v Bratislave.  

Dušan Lechner a Zlatica Pytlová v príspevku K takmer neznámym katalógom 

v Univerzitnej knižnici v Bratislave (s. 71-79) poskytli pohľad na dejiny UK v Bratislave, jej 
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základné úlohy i koncepcie, aktivity riaditeľa JUDr. J. Emlera, budovanie katalógov – tzv. 

Emlerovho katalógu a jeho významu. Poukazujú na stav slovenského knihovníctva, dejiny 

výskumu knižnej kultúry 20. storočia. 

Panovníčka Mária Terézia v latinských textoch z obdobia baroka (s. 80-88) sa stala 

predmetom výskumu Eriky Juríkovej, a to na základe vybraných textov tzv. oslavnej spisby, 

príležitostných prác, panegyrík, ako napríklad epitalamia J. Grilla, eposu L. Čapódiho, ódy J. 

Rajniša či v historickom diele F. K. Palmu.  

Angela Škovierová sa zmerala na tému kázní, ako komunikačného prostriedku 

kresťanských cirkví. V štúdii Kazateľ v 18. storočí : jeho čítanie, informačné zdroje 

a podklady na prípravu kázní (Na príklade kázní D. Mokoša) (s. 89-98) predstavila rukopisné 

kázne (I., II. a IV. zv.) od uvedeného františkánskeho mnícha a náboženského spisovateľa. 

Poukazuje na využívanie informačných – citovaných zdrojov, recepcie na pozadí citátov, 

exempiel, ako aj na  formálnu úpravu a textologickú stránku kázní, prezentovanie 

mariánskeho kultu atď. 

Katechizmus Jána Čaploviča : Čitateľské poznámky ako prameň poznania historických 

osobností? (s. 99-116) predstavuje zaujímavý príspevok Ivony Kollárovej, 

analyzujúci charakter i obsah všetkých typov poznámok na tzv. slovenskom katechizme 

(Katechizmus... Banská Bystrica 1824), jednotlivé doložené pisárske ruky. Následne uvádza 

presný prepis replík, ale aj doterajšiu spisbu hodnotiacu myšlienkový a filozofický profil, 

náboženské postoje J. Čaploviča. Na ich základe poskytuje doteraz neznámy pohľad na jeho 

osobnosť i záujmy.  

Marcus Conrad sa v príspevku Ein Verlagsarchiv als Quellenfundus für die 

Rekonstruktion der Interferenzen von Buch−, Wissenschafts− und Sozialgeschichte (s. 117-

131),   t. j. Archív vydavateľstva ako pramenná báza pri rekonštrukcii vzájomných prienikov 

dejín knihy, vedy a spoločnosti, venoval predstaveniu archívnej zbierky významnej 

vydavateľskej firmy Gebauer – Schwetschke (Stadtarchiv, Halle),  v rozsahu obd. 1728 – 

1945 a predstavil možnosti jej využitia pri bádaní. 

Petronela Bulková predstavila Komunikačné siete v poslednej tretine 18. storočia. 

Korešpondencia Johanna Scholtza a Johanna Jacoba Gebauera (s. 132-158), a to na základe 

analýzy vybranej súkromnej korešpondencie evidovanej v zbierke vydavateľskej, 

tlačiarenskej a kníhkupeckej firmy Gebauer – Schwetschke z rokov 1774 – 1778. Údaje 

vhodne komparovala s inými relevantnými súdobými archívnymi prameňmi, čím značne 

posunula stav doterajšieho poznania o osobnosti J. Scholtza. 
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V rubrike Projekty, je predstavený projekt Výskum katalógov historických knižníc ako 

fenoménu kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov (s. 159-166), ktorý predstavila Eva 

Augustínová v rámci riešenia nového rovnomerného grantového projektu VEGA č. 

1/0675/14, jeho etapy, ciele, ako aj riešiteľský kolektív. Eszter Deák predstavila Die 

Dokumente einer gelehrten Diskussion – Ludwig Schedius und seine Korrespondenz (s. 167-

171), t. j. dokumenty učenej rozpravy, Ludwig Schedius (1768 – 1847) a jeho 

korešpondencia. Výstup projektu bude publikovaný v rámci edície Commercia Litteraria 

Eruditorum Hungariae a sprístupní korešpondenciu uvedeného profesora, pôsobiaceho na 

peštianskej univerzite.  

Na konci zborníka je tradične radená rubrika recenzie.  

Ako konštatuje zostavovateľka zborníka, aj tu sa vynorila otázka problematiky prepisu 

a uvádzania historických mien. Pri prepise mien osobností v štúdiách sa redakcia rozhodla 

prednostne uvádzať podobu v Slovenskom biografickom slovníku, no rešpektuje i historické 

podoby mien na základe názorov a výslovných želaní jednotlivých autorov (s.10). 

Záverom možno konštatovať, že zborník Studia Bibliographica Posoniensia 2014 

pozostáva z dobre koncipovaných odborných príspevkov – štúdií a materiálových štúdií, 

ktoré vznikli na základe vlastného výskumu vybranej pramennej bázy. Textové časti sú 

vhodne doplnené o obrazový dokumentačný materiál. Niektoré príspevky majú sumarizačný 

charakter, iné podávajú výsledky prvotného výskumu, čím slúžia aj ako odrazový materiál 

pre ďalší výskum špecifických okruhov problematiky dejín knižnej kultúry. 
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