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PREDSLOV 

 

 

V minulosti východného Slovenska stále existuje viacero oblastí, ktorým odborníci 

zatiaľ z rôznych dôvodov venovali iba malú pozornosť. Jednou z nich je aj poznávanie 

každodenného života, kultúrnych záujmov a vzdelávania šľachty. Táto spoločenská vrstva 

pritom zohrávala v histórii nielen východného Slovenska, ale i celej strednej Európy 

v mnohých ohľadoch významnú úlohu. V jej radoch nachádzame mnoho významných 

politikov, vedcov, pedagógov, vojakov ale i podnikateľov. Najmä v priebehu 19. a začiatkom 

20. storočia sa vzdelanie stáva stále dôležitejšou devízou, potrebnou pre uplatnenie sa 

v každodennom živote. Budovanie osobných či rodinných knižníc bolo nielen súčasťou 

spoločenského bontónu s nádychom reprezentatívnosti, ale aj praktickou potrebou 

vyplývajúcou z ich vzdelania, pôsobnosti, aktivít a záujmov.  

Práve šľachtické knižnice, ktoré predstavujú hlavnú problematiku sledovanú 

v predkladanej monografii, sú veľmi dôležitým informačným zdrojom  pre lepšie poznanie 

nielen jednotlivých osobností, rodín i rodov, ale i spôsobov uvažovania tejto skupiny 

spoločnosti v nových podmienkach a na interdisciplinárnom základe aj pri výskume dejín 

knižnej kultúry i samotných  kultúrnych dejín Uhorska i Slovenska. 

Vo vedeckej monografii určenej najmä odbornej verejnosti, historikom, archivárom, 

retrospektívnym bibliografom, ako aj kolegom venujúcim sa mapovaniu kultúrneho 

dedičstva, sa na štyroch vybraných príkladoch usilujeme o prezentovanie parciálnych 

výsledkov výskumov stanovenej problematiky šľachtických osobných či rodinných knižníc z 

územia Šariša, Spiša i Abova. Ponúknutý výber by pritom mal súčasne naznačiť i ďalšiu, 

v súčasnosti málo známu oblasť našej histórie, akou sú osudy šľachtických knižných zbierok 

v komplikovaných udalostiach 20. storočia. I preto sme do výberu zaradili dnes už 

nezachovanú knižnicu v kaštieli vo Veľkej Lomnici, spojenú s menom statkára, právnika a 

národohospodára Gregora Berzeviciho. Knižnica statkára Gabriela Bánóa, zemana z Lúčky 

a Kukovej, sa naopak zachovala dodnes a je súčasťou Kolegiálnej knižnice v Prešove.  

Fragmenty rodinnej knižnice Zamoyských z Ľubovne sa zase zachovali vo viacerých 

pamäťových inštitúciách. Možno ich nájsť v Štátnom archíve v Levoči, v Štátnej vedeckej 

knižnici  v Prešove, ale aj v Ľubovnianskom múzeu, na hrade v Starej Ľubovni. Sú spojené  

najmä s menom ich vlastníka Andreja Zamoyského a jeho manželky Márie Karolíny  de 

Bourbón. Statkár, zeman a ministerský úradník Dr. Jozef Puky daroval svoju knižnicu 

košickému múzeu, no dnes sa z nej z viacerých dôvodov zachovali len niektoré časti.           
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Rozsah, forma uloženia, iba čiastočné spracovanie existujúcich fondov, ale i časovo 

náročné skúmanie v rôznych odborných a vedeckých inštitúciách nachádzajúcich sa 

v priestore východného Slovenska neumožnilo komplexne vyčerpať všetky možnosti, ktoré 

zvolená téma poskytuje. I napriek tomu veríme, že prezentované zistenia rozšíria doteraz 

málo známe poznatky zo skúmanej oblasti dejín historických, šľachtických – osobných a 

rodinných knižníc vo východoslovenskom regióne.  

Monografia by v tejto podobe nemohla vzniknúť bez pomoci a ochoty pracovníkov už 

spomínaných odborných, pamäťových a vedeckovýskumných inštitúcií, pričom naša vďaka 

patrí pracovníkom Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Košiciach ako aj Slovenskej národnej 

knižnice, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni, Východoslovenského múzea v Košiciach, 

Zemplínskeho múzea v Michalovciach, Štátnych archívov v Prešove, Levoči a Košiciach, 

Archívu Pamiatkového úradu SR, ale i ďalším kolegom za ich ochotu a obetavosť pri 

sprístupnení, ako aj poskytovaní značného množstva primárneho materiálu, prameňov, 

potrebných pre realizovanie nášho výskumu.  

Zároveň ďakujeme recenzentom publikácie za ich cenné pripomienky, ako aj 

Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove za vydanie vedeckej monografie v 

elektronickej podobe.  

 

 

 

 

 

 

V Prešove, december 2014                          autori  

 


