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PREDSLOV

• • • ' • • • • ' • Habent sua fata libetti
TERENTIANUS MAURUS: Carmen bcroicum 258

Koncepciu Katalógu slovacikálnych tlačí vo fondoch Univer-
zitnej knižnice v Bratislave za roky 1501 - 1918 (KST) vypra-
covali Zuzana Banská a Jozef Telgársky roku 1986 a schválila ju
edičná rada Univerzitnej knižnice v Bratislave.; Zámerom bolo
vytvoriť relatívne úplný súpis tlačených slovacík za uvedené
obdobie, radených alfabeticky podľa autorov /a názvov, pritom
základným prameňom mal byť generálny katalóg • Univerzitnej
knižnice v Bratislave. Na spracovávaní záznamov -sa-podieľali
Jozef Telgársky (v r. 1986 - 1994), Zuzana Banská a čiastočne
Kristína Kollárova (v r. 1988 - 1990). Zostavením bibliografic-
kopopisnej časti KST (obsahujúcej asi s 17 tisíc záznamov
v rukopisnej forme v kartotéke) a registrov v lístkovej forme
Jozef Telgársky dokončil toto rozsiahle dielo roku 1994.

Koncepcia rátala s publikovaním. súpisu vo forme tlačeného
katalógu, pre ktorý sa (od r. .1993) vyhotovovala čistopisná
predloha (čiastočne strojopisné: zv.íl.- 5., písmená A-,Nj čias-
točne na počítači v textovom editore T602: zv. 6. - 8., písmená
O - 2); zároveň prebiehala záverečná redakčná úprava:lzázna-
mov a korektúry čistopisu. V priebehu: redakčných prác sa vy-
skytli problémy súvisiace s kvalitou spracovania,/CW po stránke
obsahovej aj popisnej, ktoré si vynútili redakčné zásahy (opravy
a doplnky) do rukopisu i do čistopisnej predlohy - niektoré
mohla v rámci možností zohľadniť redaktorka KST Soňa
Durové, niektoré sa však svojím rozsahom v provizórnom
vydaní uskutočniť nedali a možno ich zohľadniť len pri prípad-
nom spracovaní dodatkov, resp. pri definitívnom vydaní ka-
talógu. .
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Po vypracovaní a predložení analýzy nedostatkov sa vydanie
diela pozastavilo a hľadali sa východiská na ich riešenie. Keďže
pôvodná rukopisná forma nebola vhodná na trvalé používanie,
navrhlo sa vypracovať novú koncepciu spracovania KST
a rekatalogizovať záznamy z písomnej podoby do databázovej
formy vo formáte UN1MARC a ISIS(M). Roku 1997 sa začali ex-
perimentálne spracúvať prvé tituly z písmena A v systéme
CDS/ISIS. Rozsah tejto úlohy - rekatalogizácia KST do bázy dát
so zabezpečením možnosti sprístupnenia v katalógu OPÁČ
a súladnosti so systémom, v ktorom sa vytvára generálna báza
slovacikálnych údajov - je veľmi náročný nielen z hľadiska ča-
sového horizontu realizácie a dnes aj z hľadiska finančného, ale
aj z hľadiska odbornej náročnosti spracovania zväčša starých
tlačí a presahuje súčasné možnosti Univerzitnej knižnice v Bra-
tislave.

Katalóg slovacikálnych tlačí má aj napriek niektorým nedos-
tatkom obrovskú a jedinečnú informačnú hodnotu, a hod kva-
lita jeho spracovania dnes už celkom nezodpovedá požado-
vaným nárokom, podáva ucelený pohľad na bohaté zbierky
slovacík do roku 1918 vo fondoch Univerzitnej knižnice v Brati-
slave, preto ho treba sprístupniť odbornej verejnosti.

Vydanie Katalógu slovacikálnycb tiačf v podobe provizór-
neho súpisu je nateraz jediným prijateľným riešením, pritom
zostáva trvalou úlohou Univerzitnej knižnice v Bratislave tento
východiskový podkladový materiál spracúvať do definitívnej
podoby a postupne ho sprístupňovať na moderných elektro-
nických nosičoch.

Odborná verejnosť dostáva do rúk 1. zväzok Katalógu slo-
vacikálnycb tlačí, písmená A - C, po ktorom bude nasledovať
ďalších sedem zväzkov súpisu: 2. (Č - G),-3. (H - J), 4. (K - L),
5. (M-N), 6. (O-R), 7. (S-S), 8. (T-2).

Nepochybujem o tom, že aj v'tejto provizórnej forme bude
Katalóg slovacikálnych tlačí nenahraditeľnou pomôckou a pra-
meňom informácií a poznatkov o slovacikálnych tlačiach vo
fondoch. Univerzitnej knižnice v Bratislave. Verím, že jeho
sprístupnenie privítajú predovšetkým vedecké knižnice a tie
domáce a zahraničné vedecké inštitúcie, ktoré sa venujú báda-
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niu na poli slovenskej kultúry a knižnej kultúry, ako aj skúma-
niu jej dejín na Slovensku.

Vyslovujem poďakovanie všetkým - osobitne pracovníčkam
a pracovníkom odboru bibliografie a výskumu historických
fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave -, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli Katalógu slovacikálnych tlačí uzrieť tlačia-
renskú čerň, pričom nemôžem nevenovať trvalú spomienku
osnovateľovi tohto diela Jozefovi Telgárskemu a spoluautorke
Zuzane Banskej, ktorí nás nedávno predišli do večnosti a ne-
dožili sa vydania tejto svojej práce.

J. M. Rydlo, člen Slovenského ústavu
vedúci odboru
bibliografie a výskumu historických fondov
Univerzitnej knižnice v Bratislave

18. apríla 1999
+ AMDG !





ÚVOD

Univerzitná knižnica v Bratislave si roku 1994 pripomína 75. "•
výročie založenia, lebo: vznikla. r.. 1919': z. knižnice 'Alžbetinej •'
univerzity, založenej r. 1914. Neboli?:to 'prvá univerzita na
území Bratislavy a Slovenska; prvá univerzita vôbec vznikla •
práve v Bratislave koncom 15. storočia za. vlády kráľa Mateja
Korvína ako Academla Istropólitana. Ďalšie univerzity vznikli
v Trnave a Košiciach v 17. storočí, na ktorých-sa vzdelávali po-
slucháči predovšetkým z územia Slovenska. Účinkovali až do.'
konca. 18. storočia, keď boli'zrušené alebo preložené do hláv-'
neho mesta Uhorska Budína. V Bratislave-účinkovala dlhé roky.
Právnická akadémia, z ktorej vznikla r.:-19l4'Alžbetina univer-
zita. Univerzita i knižnica plnili úlohy maďarskej ;vysókej školy, .
zameranej na výchovu maďarskej inteligencie. Aj fondy tejto
knižnice mali charakter, maďarskej knižnice, v ktorej nebolo
miesta pre slovenské a slovanské knihy á, časopisy. Z toho vyplý-
va, že univerzita i jej knižnica slúžili' prejiovšetkým maďari-
začným snahám uhorskej vlády. .. ,,..,., . v .

Knižnicu Alžbetinej univerzity, prevzal ,od ;jej riaditeľa dr.
Emila Kumlika vládny komisár, dr. Ján Emler, .ktorý sa r. 1921
stal aj jej prvým riaditeľom. Uvedomoval si, že novým úlohám
pri výchove slovenských poslucháčov musí podriadiť aj akvizí-
ciu knižnice. Predovšetkým zariadil, aby knižnica'dostávala po-
vinný výtlačok z územia Slovenska O Podkarpatskej Rusi);
český povinný výtlačok knižnica nedostávala, ale mohla ho na-
kupovať za polovičnú cenu. Keďže .Univerzitnú .knižnicu bu-
doval v podstate ako slovenskú národnú knižnicu, založil šlo-.
venské oddelenie, ktoré má dnes už vyše 250 000 tlačí. Rov-
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nakú starostlivosť venoval aj slovanským publikáciám, najmä
českým, čím celkom zmenil charakter knižnice. Okrem toho
vyhľadával a získaval nielen jednotlivé chýbajúce diela, ale aj
celé knižnice. V činnosti dr. Emlera pokračoval od 1. januára
1931 aj nový riaditeľ dr. Josef Schutzner a v podstate aj všetci
ďalší riaditelia. Za 1. Slovenskej republiky bol ním dr. Ľudovít
Zachar, po obnovení ČSR akademik Igor Hrušovský.
V prevratných časoch preberania moci komunistickou stranou
knižnicu viedla dvakrát dr. Mária Štefanovičová, raz dr. Ján
Čaplovič a Koloman Moško. Roku 1953 bol menovaný za riadi-
teľa dr. Juraj Páska, ktorý viedol knižnicu do. r.. 1959, keď
odišiel do Matice slovenskej v Martine a knižnicu prevzal ing.
Vincent Kútik, ktorý bol riaditeľom až .do konca r. ;1986,.Po
ňom to bol dr. Marcel Kollár, ale. po revolúcii r. 1989; prevzal
knižnicu dr. Emil Vontorčík. - , ....

Keď už hovoríme o personáliách, pripomeňme fakt, že
v knižnici pracovali aj významní, slovenskí vedci a kultúrni pra-
covníci: Mikuláš Bakoš, Anton. Dubay, Jindra Hušková, Imrich
Kotvan, Ján Mišianik, Mikuláš Pažítka, Vilém Pražák, Daniel Ra-
pant, Karol Rebro, Svätopluk Štúr, Hemír Terray a Peter Tvrdý.
Vedecký charakter UK sa prejavil aj v rozvinutej publikačnej
činnosti. Za 75 rokov UK spracovala.a zväčša aj vydala tieto
významnejšie práce:

Blaškovič, J. - Petráček, K. - Veselý, R.: Arabiscbe, turki-
scbe undpersische Handschrifteh der Universitätsbiblio-
tbek in Bratislava. 1961.
Dubay, A.: Bibliografický katalóg slovenskej knižnej
tvorby za roky 1939-1941. 19*8. . , ';
Dubay, A.: Bibliografia slovenskej knižnej, tvorby za roky
1942-45. 1952. , .
Dubay, A.: Bibliografický katalóg Československej repub-
liky. Literárna tvorba z roku 1946 bez novín a Časopisov.
1947. ' ; ' :

Dubay, A.: Bibliografia slovenskej knižnej tvorby za rok
1947. 1951.
Ecker, J.: Dejiny Univerzitnej knižnice v Bratislave. 1919
-1985. 1994.
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Ferienčiková, A.: Knižnica Slovanského ústavu v Bratí- ' .
sláve. 1972. . . ;h .- ; .x . •,••;:- :. • . . - . '
Ferienčíková, A. - Spíš ková, É.: Bibliografia, slovenskej
knižnej tvorby za roky 1945 - 1955. 1967 - 1970.
Frimmová, E: Slávika v historických fondoch Univerzitnej
knižnice. 1993. ' ;. '.
Klpsová, M. - Vančová, T. - Géškovä! Z.: 'Bibliografia slo-
venských a inorečových kalendárov 1701 -1965. 1984.
Kotvan, • L: • Bernolákovské tíače :• Univerzitnej knižnice
v Bratislave. 1957.
Kotvan, I.: Inkunábuly Univerzitnej knižnice v Brati-
slave. 1960. _, .}

Kotvan, L: Rukopisy Univerzitnej knižnice v Bratislave.
1970. '
Kotvan, L: Inkunábuly so slovenskými vzťahmi. 1974.
Kotvan, L: Inkunábuly na Slovensku. 1979.
Kotvan, L: Slávika XVI. storočia Univerzitnej knižnice
v Bratislave. 1981.
Molnár, J.: Orientálne tlače z knižnice Safvetd bega Báša-
giča v Univerzitnej knižnici v Bratislave.1980.
Telgársky, J.: Typograpbia Bratislavensis 1477 - 1918.
1992.
Vontorčík, E.: A liturgia Sclavinica ad provinciám Slova-
cam. 1992.
Bibliografický katalóg ČSSR. Slovenská národná biblio-
grafia. Registračný rad, séria D. Dizertačné práce 1980., . ,.;:

1984 a ďalšie roky. '"'"'

2 ďalších vyše 500 publikácií sú to zväčša bibliografie roz-
ličných typov, knihovedné' práce, knihovnícke štúdie,, meto-
dické pomôcky atď.

Pokiaľ ide o budovanie fondov, za posledných 25 rokov bol
ročný prírastok vyše 40 000 tlačí, keďže UK mala slovenský
i český povinný výtlačok vo dvoch exemplároch aj pomerne
veľký prírastok zahraničnej produkcie, najmä zo socialistických
krajín, získaný výmenou alebo kúpou. Prvý milión dosiahla UK
r. 1966, druhý už r. 1986. Dnešný stav "fondov je 2 162 000 *
kniž. jednotiek. Slovenský povinný výtlačok pribúdal nepretr-
žite, český od r. 1947, vo dvoch exemplároch od r. 1964. Od
osamostatnenia Slovenska 1. januára 1993 bol český povinný
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výtlačok zrušený a naďalej sa získava len kúpou.' Fondy kniž-
nice Alžbetinej univerzity ostali v pôvodnom stave, takže oso-
bitne sú umiestnené fondy Právnickej'akadémie," Mestskej Ve-
rejnej knižnice i jezuitská knižnica,' ktorej " základy* tvorí
knižnica trnavského kolégia z r. 1561,'doplnená .o fondy .
vyššieho gymnázia a ďalšie akvizície z historických fondov po-
dobného charakteru. .•.•,•••'•.;•• »^--.< •• > - , f.•:.-."'• .

Spomenuli sme, že UK získavala aj kompletné > súkromné
knižnice. Niektoré z nich boli zaradené do existujúcich fondov,
ale niektoré ostali separátne. Do "fondov'boli-včlenené tieto
významné knižnice: knižnica bibliografa Ľudovíta V. Riznera;
univ. prôf. dr. Pavla Bujnáka, Adama ' a' Sania • Chalupkovcov
z Hornej Lehoty,. komeniológa Jána Kyačalu, Jozefa Bellaia
a ďalšie. Osobitne sú uložené tieto súkromné knižnice:

Knižnica Slovanského ústavu v Bratislave (Štúrova knižnica),
získaná r. 1923. 1806 titulov.

Knižnica Safveta bega Bašagiča zo Šarajeya. 1924. 598 ruko-,
pisova 396:tlačí. ..,,,-.-. -.' • ,-\ .. v._.-. ,.,, . ,,..'

Knižnica prírodovedca J. A. Wagnera. 1932. 1894 titulov.
Knižnica advokáta V. Michaelisa. 1934. 3302 titulov. ' ' -
Knižnica rodu Lobkovic. 1932 - 1936. 5292 titulov.
Judaica! 1933. 1858 titulov.
Erdôdyho knižnica z Hlohovca. 1945. 6351 titulov.
Knižnica biskupa Lorenza von Schlauch. 1946. 8800 titulov.

Osobitne sú umiestnené aj .inkunábuly, rukopisy, depozity
OSN a UNESCO, gramoplatne, audiovizuálne dokumenty,
drobné tlače atď. . ....... • ,.

Pre svojich čitateľov má UK celý rad.rozličných katalógov.,.
Najvýznamnejší je služobný generálny menný katalóg kníh,
ktorý obsahuje záznamy všetkých knižných i neknižňých titu-
lov v UK. Jeho súčasťou je. aj katalóg periodík, v ktorom sú
záznamy všetkých periodických titulov^ Ppdfa 'dohody s českou
Statní knihovnou Univerzitná knižnica viedla aj evidenciu
všetkých zahraničných periodík z územia ČSR. Okrem toho UK
evidovala aj zahraničné knižné tituly vo vedeckých knižniciach
na Slovensku a vydávala pravidelne ich prírastky. Významný je
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aj katalóg historických knižníc, ktorý sa buduje už 70 rokov.,
Existujú aj menné katalógy všetkých osobitne uložených
knižných fondov.

Z vecných katalógov má UK starší a novší predmetový ka-
talóg, systematický katalóg sa tvorí z novšej literatúry podľa
MDT a do r. 1988 aj podľa KBT, čiže sovietskeho triedenia.
K dispozícii sú aj katalógy príručných knižníc v jednotlivých
študovniach, ktorých má UK niekoľko: všeobecnú,, spoločen-
skovednú, prírodovednú, bibliografickú, knihovednú a meto-
dickú, hudobnú atď. Ročne obslúži UK čitateľov skoro milió-
nom výpožičiek prezenčných i absenčných. Pravidelne pripra-
vuje výstavy kníh na rozličné témy a príležitosti. V poslednom
čase sa tešia záujmu čitateľov aj besedy s významnými osobnos-
ťami, najmä spisovateľmi.

Iste si každý položí otázku, prečo sme tento katalóg obmedzi-
li rokom 1918. Predovšetkým preto, že mapuje kultúrne dedič-
stvo Slovákov z obdobia nie vždy žičlivého rozvoju slovenskej
kultúry. Je to vlastne obdobie našej starej a klasickej kultúry i li-
teratúry. Od latinského obdobia si slovenčina len pomaly vybo-
júvala svoje miesto na slnku. Roku 1625 vyšiel v Bratislave os-
trihomský rituál {Rtiuate Strigoniense),.ktorý obsahuje krstné
a sobášne formuly v stredoslovenčine. ,Súčasne vznikal západo-
slovenský variant spisovnej slovenčiny, ktorý vyvrcholil
v bernolákovčine na prelome 18. a 19., storočia. Preto sú nám
vzácne všetky diela, ktoré vychádzali,v Bratislave, Trnave, Ska-
lici i Levoči v slovakizovanej ,češtine alebo priamo
v bernolákovčine, čitateľ tu nájde bohaté pramene, najmä
v dielach trnavskej, levočskej i skalickej tlačiarne, ale" aj iných.
Rozkvet nášho národného obrodenia vrcholí v dielach štúrov-
cov, kde už našla uplatnenie definitívna verzia spisovnej slo-
venčiny. V katalógu sú bohato zastúpení Anton Bernolák, Juraj
Fándly, Ján Hollý, rovnako ako štúrovská generácia a aj Ján
Kollár alebo Pavel Jozef Šafárik a ďalší významní slovenskí čini-
telia. Osobitné miesto v slovenskom kultúrnom dianí patrilo až
do roku 1918 kultúre Turčianskeho Sv. Martina, zastúpenej
predovšetkým vydaniami Kníhtlačiarskeho účastinárskeho
spolku. Málokto si dnes uvedomuje ťažké časy maďarizácie,
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a preto o to väčšmi treba obdivovať -úsilia martinského centra.
Rokom 1918 nielen končí toto nežičlivé obdobie a slovenská
kultúra sa začína rozvíjať v iných podmienkach, ale obdobia po
r. 1918 sú už lepšie spracované v národných bibliografiách, ale
aj .lepšie zastúpené v knižniciach/najmä vedeckých; kde na-
toľko nezasahovala ideologická cenzúra. Obdobie do r. 1918 je
vlastne obrazom toho, ako sa' slovenský živel presadzoval
v celej rakúsko-uhorskej monarchii. Preto aj predmetom tohto
katalógu sú nielen rečové slovaciká, ale aj diela v cudzích
rečiach, pokiaľ bol autor pôvodom Slovák, kniha vyšla na
území Slovenska alebo monarchie a napokon sú tu takisto diela
cudzích autorov, mapujúce aj .situáciu'na území Horného
Uhorska," čiže Slovenska. Preto tento katalóg zahŕňa všetko, čo
sa týka Slovenska alebo jeho reálií. Treba si uvedomiť, že
z tohto obdobia poznáme len bibliografiu Riznera s dodatkami
Mišianika, čiastočne Knihopis a maďarské' bibliografie, z kto-
rých sú relatívne úplné len z obdobia do t. 1800. Z toho vyplý-
va, že najmä 19- storočie •nemáme bibliograficky dostatočne
spracované, a tak nám tento katalóg s obdobným, ktorý vydala
Matica slovenská, doplňuje obraz slovenskej kultúry, .pretože
ide o dve najväčšie knižnice na Slovensku. No a napokon náš
katalóg poslúži matičným pracovníkom pri prieskume slovacík
v iných knižniciach pre chystané bibliografie 18. a 19. storočia.

Doteraz na Slovensku vyšli tieto bibliografie týkajúce sa ob-
dobia do roku 1918: Čaplovičova Bibliografia tlačí vydaných
na Slovensku do r. 1700, Fedorova Bibliografia slovenských
kníh 1901 - 1918, Knihopis českých a slovenských tiskú od
doby nejstaršf až do konce XVIIL století, Bibliografia
písomníctva slovenského... Ľ. V. Riznera a Doplnky k Riznero-
vej bibliografií J. Mišianika, ktoré-citujeme pri jednotlivých 'die-
lach. Z maďarskej < bibliografickej literatúry sme používali na' ci-
tovanie bibliografiu G. Petrika Magyarország bibliographiaja,
ktorá spracovala obdobie 1812 --1860, vo zväzkoch 5 -6 ä 7 - 8
má dodatky do r. 1800. Pokračovanie Petrika Magyar kônyvé-
szet sme mohli použiť predovšetkým na maďarské tituly, lebo
uvádza len tieto; slovenské,* nemecké, hebrejské a iné uvádza
Petrik len do r. 1860. Z českých bibliografií sme citovali najmä
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J. Schmitt: Príruční seznam české literatúry a K. Nosovský -
V. Pražák: Soupis československé literatúry za leta 1901 -
1925. Nemecké diela sme mohli hladať len v súpise Gesamt-
verzeichniss des deutschspracbigen Schrifttums 1700 - 1910,
ktorý má vyše 160 zväzkov. Niektoré inorečové tlače sme kon-
frontovali s katalógom Národnej knižnice v Paríži, ktorý má
viac ako 200 zväzkov.

Na záznamoch pracovali dr. Jozef Telgársky, ktorý vyhotovil
aj registre, dr. Zuzana Banská (1986 - 1991) a čiastočne dr.
Kristína Kollárova (1988 - 1990). Koncepciu katalógu vypra-
covali dr. Jozef Telgársky a dr. Zuzana Banská.

Záhlavie záznamu tvorí meno autora alebo prvé slovo ano-
nymného diela. Meno autora upravujeme do slovenského pra-
vopisu, maďarský pravopis zachovávame len pri autoroch
Maďaroch. Teda nie Szeberínyi, ale Seberíni, ale Széchényi, nie
Sečéni. Názov diela zaznamenávame skrátený, neuvádzame ti-
tuly autorov, ich prívlastky a pod. V pôvodnej forme uvádzame
prekladateľa a vydavateľa. Tlačiara uvádzame tak, ako je uve-
dený na titulnom liste. Uvádzame aj sériu (edíciu), typografickú
poznámku, aby sme rozlíšili latinku od š váhach u (gotiky),
prípadne cyriliky. Cyriliku a hebrejské písmo prepisujeme do la-
tinky. Zaznamenávame všetky prípady proveniencie, čiže meno
bývalého majiteľa knihy. Napokon citujeme bibliografiu, v kto-
rej sme dielo našli, a signatúru UK.: * -v >T

Zároveň chceme vysvetliť a čiastočne ospravedlniť často ne-
odbornú transkripciu hebrejských kníh, ktorej sme si vedomí.
Jej príčinou je neznalosť hebrejského jazyka, pre ktorú sme boli
nútení záznam v generálnom katalógu len odpísať. Dúfanie, že
sme napriek tomu naším prieskumom upozornili na bohatý
fond najmä v Bratislave tlačených kníh, čím sme vlastne objavili
hebrejskú knižnú kultúru na našom území. Vieme, že sa v UK
pripravuje osobitný katalóg judaík, ktorý bude podnetom na
zhodnotenie aj tohto prínosu do slovenskej knižnej a literárnej
kultúry, najmä prostredníctvom niekoľkých diel slávneho ra-
bína Móše Šoféra (Chatáma Šoféra).

Obsah katalógu sme už zhodnotili. Chceme ešte pripomenúť,
že zo starších tlačí je tu niekoľko zaujímavých prác slovenských
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autorov z Wittenbergu a Lipska, niekoľko zaujímavých atlasov
z 18. storočia, hudobniny zo série Osterreichisch-ungarische
Kapelle, pekné staré väzby napr. na Citbare sanctorum a vera
iných zaujímavostí a vzácností.. , . \ ; : . .

Sme presvedčení, že katalóg slovacikálnych tlačí do r. 1918
sa stane dobrou pomôckou : pre všetkých záujemcov o starú
knižnú kultúru Slovenska, čo bolo aj naším cieľom. !

22. júna 1994 •-,. , Jozef Telgársky
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BIBIIOCHAJICEŽ PEAMEKB

(1.) Cataloguo generál des livrea iaprimés de la bibliothá-

que nationale. Paris, Imp. National 1897-1980. 230 zv.

(2.) ČaploviS, S.s Bibliografia tlaSÍ vydaných na Slovenska

do roka 1700. I.-II. diel. Martin, Matica slovenská

1972, 1984.

(3.) Český katalóg bibliografický. Za rok 1895-1897. Ková

rady ročník VI.-U. Praha, Spolek čs. kníhkupeckých
É-

úSetníeh 1897-1901. 2 zv.

(4.) Douchuv knihopisný slovník česko-slovenský. Seznam
knih, máp, obrazb a hodebnin. 1774-1864. Praha, I. X.
Zober 1864.

. " • « * . * ,

(5.) Estreicher, X. t Bibliografia polska. I. a naši. Kraków

1870 a naši.

(6.) ?edor, U.: Bibliografia slovenských kníh 1901-1918.

Martin, Matica slovenská 1964.

(7.} FerienSíková, A.: Knižnica Slovanského ústavu v Bratis-

lave. Bratislava, Univerzitná knižnica 1972.

(8.) ?oit, B. - Springer, J.: Česká bibliografie za rok

1890-1894. Praha, Spolek čs. kníhkupeckých úSetních

1891-1895. 5 zv.
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(9.) Gesamtverzeichniss des deatschspracblgen Sehriŕt-

tums 1700-1910. Monchen, K. G. Saur 1979-1987.

161 zv.

(10.) Geäková, Ž. - VanČová, T.:, Výročná správy Škôl z úze-

mia Slovenska za roky-1701-1918. Provizórny súpis.

Bratislava, Univerzitná knižnica 1985.
\

(11.) JireSek, J.: Dejiny literatúry české. Bukovet k deji-

nám literatúry české do konce XVIII. veka, Praha,

B. Tempský 1875-1876. 2 zv.

(12.) Katalóg slovákumových kníh Knižnice Matice slovenskej

do roka 1918. I.-II. časť. Martin, Katica slovenská

1964.

(13.) Kayser, C. Q.: Vollständiges BtLcherlerLcon, enthal-

tend alle von 1750 in Deatschland und in deň angren-

zenden ländern gedruckten Bttoher. 1750-1910. Xeipzig,

L. Schumann - Chr. Tauchnitz 1834-1912. 36 zv.
, ,1. • • . ' '

(14.) Zipsová, II. - Vančová, I. - Ceäková, Ž.: Bibliografia

slovenských a inorežových kalendárov za roky 1701-

1965. Martin, liatioa slovenská 1983.

(15.) Kiszlinfistein, S.: Magyar kBnyvészet 1876-1885. Bada-

peat, Mogyar kCnyvkereskedBk egylete 1896.

(16.) Knihopis československých tisk& od doby nejstarší až

do konce XVIII. století... Síl II. Zisky z let 1500-

1800. 5ást I.-H. Praha 1939-1967.
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(17.). Magyar .ktoyvászet 1911-1920,.Badapest, A líagyar kBnyv-

kiadók éa konyvkereskedok országos egyes&leta 1939-

1942. 2 zv.

(18.) Magyarország bibliographiája 1712-1860. 5. PÓtláaok

Patrik Oáza líagyarország bibliographiája 1712-1860 c.

mítvónek 1.-4. kOtetéhaz. Budapest, Országos Széchányi

KBnyrtár 1971.

(19.) Mag/arorazág bibliographiája 1712-1860. 6. ľJyomda-

ós kiadáatOrtáneti mutató až I.-IV. kBtetben kBzreadott

1712-1800 kOzOtt nagjelent magyarorazági áa kfllfOldi

magyar nyelrtt nyontatTányokhoz. Budapest, Országos

Száohényi KBayvtár 1972.

(20.) läagjrarország bibliographiája 1712-1860. 7. PÓtláaok

Petrik Gáza Magyarország bibliographiája 1712-1860 c.

mävéhez. 1701-1800 kOzBtt megjelent oagyarországi

(éa kdlfBldi nagyar nyelvtt) nyontatványok. Budapest,

Országos Széchényi KOnyvtár 1989.

(21.) líagyarország bibliographiája 1712-1860. 8. Jflggelák.

Hyoada- és kiadáatBrténeti oatató až 1701-1800 kOzCtt
- -\;

megjelent nagyarországi (ás MlfBldi magjar nyelvtt)

nyomtatTányokhoz (a TI. kOtet kiegéazítáae. Budapeat,

Országos Saácbényi KBnyrtár 1991.

(22.) HiSianik, J.: Bibliografia sioTenskáho písomníctva do

konca XXX. storočia. (Doplnky k Hiznerovei bibliogra-

fii. ) Bratislava, Slovenská akadémia vied a umení 1946.



(23.) Nosovský, K. - Pražák, T.: Soopia československé li-

teratúry za leta 1901-1925. Praha, Svaz kníhkupca

a nakladatelu ÍSH 1931.

(24.) Petrik, G.: Hagyar kBnyvészet 1860-1875. Budapest,

Magyar kBnyvkereskedok egylete 1885.

(25.) Petrik; G.: Magyar kBnyvészet 1886-1900. Budapest,

Kagyar kCnyvkereskedBk egylete 1908-1912. ;

(26.) Petrik, G.: Masyar kBnyvóazet 1901-1910. Budapest,

Magyar kBnyvkereskedOk egyesttlete 1917-1928. 2 zr.

(27.) Petrik, G.: Magyarország bibliographiája 1712-1860.

Budapešť, 1888-1892. 4 zv. /Zr. 5. -8. pozri Magyar-

ország tilJliosraphiája 1712-1860./

(28. ) Bekem, J. : Bibliografia trenčianskych tlačí a -vydaní

1615-1945. Trenčín, Mestské múzeum 1945.

(29.) Rizner, £. T.: Bibliografia písomníctva slovenského

na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r.

1900. Martin, Matica slovenská 1929-1934. 6 zv.

(30.) Schmitt, J.: Príruční seznam Seská literatúry. Praha,

Nákl. Spolku českých knihkupcti a nakladatelu 1916.

(31.) Slovenský katalóg bibliografický za rok 1877. Praha,

Spolek čs. knihkupeokych úSetních v Praze /1878/.

(32.) Szabó, E.: Hlgi Magyar Zonyvtár. Až 1531-1711. megje-

lent aagyar nyomtatványok kOnyvászeti kézikonyve.

Budapest, Magyar Tudományoa Akadémia 1879.
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(33.) Szabó, K.: Bégi Ifagyar XBnyvtár. II-dik kBt. Až
1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyalvtt nyomtat-
ványoknak kCnyrészeti kázik&nyve. Budapeat, Magyar

Todományos Akadémia 1885.

(34.) Szabó, E. - Hellebrant, i.: Rági aagyar kBoyrtár. XII.
Budapest, Magyar Tudományoa Akadáaia 1896.

(35.) Szinnyei, J.: Magyar Írok álete és mnr>Vá1. Budapeat,
,- .

Hornyánszky V. 1891-1914. 14 zr.
ť

(36.) Sztripazky, E.: Adalékok Szabó Károly Eégi Magyar K8-

nyvtár c. monkájának I.-II. kBtetáhez. Potláaok éa

igazitáaok. 1472-1711. Budapeat, Országoa Száchányi

KOnyvtér 1912. /Aj reprint. Budapeat 1967./

(37.) Šturdíková, II.:. Slovacikálni autori TO fondoch Univer-

zitnej knižnice v Bratislave. Bratislava, Univerzitná

knižnica 1977-1984. 4 zv.

(38.) Tibeneký, J. -Hrochova, II. - Mauerová, II.: Bibliogra-
i,

fia prírodovedných, lekárskych a technických vied na

Slovenska do roka 1850. I.-II. časť. Martin, Matica

slovenská 1976.

(39.) Urtánk&v vestník bibliografický. 1.1880 - 4.1883. Pra-

ha,1 It. Urbánek 1880-1883.

(40.) Vestník bibliografický. 2.1870. .traha, I. 1. Kober 1870.

(41.) Vestník bibliografický. 1.1875 -2.1876. *raha, 3r.

Uŕbánek 1875-1876.



- xcnr -

(42.) Zalliger, A.: Pantheon Tymarlense. 1578-1930.

Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1931-

ZOZNAM 3KHATIEK

angl. anglický, -é

b. m. bez miesta

b.n. bez nakladateľa

b.r. bez roku

b.t. bez tlačiara

b.T. bez vydavatela

bibl. bibliografia

biegr. biografický

brož. brožované

5. číslo, -a

červ. červený, -á

def. defektne

diagr. diagraay

dok. dokomeat

dopi. doplnený, -á

ex. exemplár, -e

faks. faksimile, -ný

fareb. farebný, -á, -é

ff. folia /listy/

fot., fotogr. fotografia, -ie,

fotografický, -é
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f rane.

hláv.

chrenol.

i.

iluatr.

inic.

1.

lát.

lit.

aaS.

máp., mp.

mf.

n.

nalep.

nečísl.

nem.

neúpl.

nezach.

o.

obal.

obr.

ozdob.

páp.

peS.

Pi.

poši.

poäk.

fraaoúzsky, -e

hlavičkový

chronologický

iný

ilastráoia, -ie, ilostroraaý

iniciála, -y

list, -y

latinský, -é

literatúra

ssaäaraký, -á

mapa, -y

mikrofilm

nakladáteX

nalepená, -f

neSíelovaný, -é

nemecký, -á

neúplný, ~é

nezachoraný, -é

okolo

obálka, -y

obrázok, obrazový

ozdobný, -á

paginácia

papier, papierový, -á

pečiatka

plátno, plátený, -á

posledný, -4

poškodený, -á
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poza. poznámky ... _

pozn. pod 2. ,,. • . poznámky pod čiarou

pôv. . . . . . . . . . pôrodný, -á

ppl. . poloplátno, poloplňtená

prie5. priečne, -y

príl. . príloha, -y

prítl. pritlač

PTÍT. prívazok

pror. proveniencia

r. rok, roku., roky

reg. register

reprod. reprodukcia, -ie

rkp. rukopis, rukopisný

roô". ročník, -y

a. strana, -y

s.a. sine anno Aez roku/

s.e. sine editora Aez vydavateľa/

s.l. sine loco Aez miesta/

s. t. sine typis Aez tlačiara/

sign. signatúra, -y

slov. slovenský, -é

ss. ... strany

stĺp. . stĺpec, stĺpce

stor. . . storočie

stráni. ., .• stránkovanie

súbež. .. . súbežný

St. - štátny

štát. štatistický, -é
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t. tlač, tlačil

tato., ťb. tabulka, -y, tabuľková

tit. titul, titulný

tlač. tlačiar

úpl. úplný, -*» -<

vyd., vydar. vydal, vydanie, vydávate!

záhl. sáhlavle, -ia

zach. zachovaná

zázn. záznam, -y

zdob. zdobený, -á

zoš. zošit, -y

zozn. zoznam

zv. zväzok, zväzky

2. živé /záhlavia/




