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Úvod
Jozef M. Rydlo
Quia sine bibliorum libris inermes sunt omnes gentes
(Lebo bez kníh nahé sú národy)
S v. K o n  t a n t í n - C y r i l

U

niverzitná kninica v Bratislave je najstarou a najväèou vedeckou kninicou Slovenskej republiky. Od jej zaloenia v roku 1919 jej bránami preli
takmer vetci mladí ¾udia, ktorí nadobúdali a dosiahli vysokokolské vzdelanie v hlavnom meste Slovenska po naom národnom oslobodení  je to nieko¾ko generácií. Jej prínos pre vzdelanos, kultúrnu, intelektuálnu i politickú emancipáciu
Sloveniek a Slovákov je evidentný, aj keï nie vdy docenený.
V Univerzitnej kninici pôsobilo za uplynulých osemdesiatpä rokov mnoho
popredných slovenských vzdelancov, viacerí z nich sa v nej ocitli nedobrovo¾ne,
najmä v rokoch, keï nau vlas ovládal prízrak komunizmu. Vedeckovýskumný potenciál odborných pracovníkov Univerzitnej kninice bol nedoceòovaný a je podceòovaný dodnes, hoci z ich tvorivého pera vylo nejedno k¾úèové dielo mapujúce nau národnú kultúru v minulosti a v súèasnosti. Slovenskú vzdelanos si dnes mono
len ve¾mi ako predstavi bez takých prác akými sú diela slovenskej národnej bibliografie, spracované v kninici: bibliografie slovenskej kninej tvorby za r. 1939 a
1955 (A. Dubay, A. Ferienèiková  E. Spiková), bibliografia slovenských a inoreèových novín a èasopisov za r. 1919  1938 (M. Kipsová a kol.), bibliografia slovenských
a inoreèových kalendárov za roky 1701  1965 (M. Kipsová a kol.), postupne spracúvané a vydávané bibliografie výroèných kolských správ (. Geková, ¼. Kriková),
a almanachov, roèeniek a zborníkov (E. Kovaèièová a ïalí.) Vklad kninice do výskumu dejín kninej kultúry reprezentujú predovetkým bibliografické katalógy Inkunábuly na Slovensku, Inkunábuly zo slovenských kniníc v zahranièných intitúciách (I. Kotvan), ale aj katalógy fondov kninice  jej rukopisov, starých a vzácnych
tlaèí, 8-zväzkový Katalóg slovacikálnych tlaèí Univerzitnej kninice v Bratislave do
roku 1918 (J. Telgársky a kol.) a i.
Mylienka vydáva zborník Studia Bibliographica Posoniensia [SBP] vznikla na
pôde niekdajieho Odboru bibliografie a výskumu historických fondov asi pred desiatimi rokmi, podarilo sa ju vak uskutoèni a teraz, po vzniku Kabinetu retrospektívnej bibliografie. Periodikum je osnované na interdisciplinárnej základni so zámerom podporova vydávanie odborných prác zo irokého spektra spoloèenských vied
zbierkotvorne pestovaných v Univerzitnej kninici v Bratislave, akcentujúc záujem
o bibliografiu, výskum a ochranu starých tlaèí, kniniènú a informaènú vedu, hudbu,
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dejiny a literatúru Slovenska a Slovákov, zaèlenené do tradièného spektra stredoeurópskeho priestoru, pre ktorý je charakteristický nielen rozmer národný, kresanský
a sociálny, ale aj vzájomné prelínanie jazykov, tradícií, kultúr i náboenstiev.
Príspevky uverejnené v zborníku Studia Bibliographica Posoniensia zodpovedajú prísnym kritériám vedy a vyhovujú nielen knihomo¾om, ale aj odborníkom
v slavistike a v iných vedeckých disciplínach. Studia Bibliographica Posoniensia chcú by
uitoèným tudijným prostriedkom nielen pre odborných pracovníkov a vyuèujúcich odbory bibliografia, kniná kultúra, história, hudba, literatúra èi filozofia, ale aj
pre tudentov a pre kadého vzdelanca, ktorý má záujem o prehåbenie svojich poznatkov o Slovensku a ivote Slovákov v minulosti i v prítomnosti.
Dnes, keï je Slovenská republika rovnoprávnym èlenom integrujúcej sa Európy, pre malé národy spoznáva vlastnú minulos a zachováva vlastnú národnú
pôvodnos je prvoradou povinnosou, pretoe Európu môu malé národy obohati
len vlastnou originalitou, a tou je práve naa neopakovate¾ná kultúra, o ktorej popri
naom slovenskom jazyku najvýreènejie svedectvo vydávajú knihy, knihy ktoré sa
slovenskému èloveku prihovárajú práve z útrob Univerzitnej kninice v Bratislave 
ona nám pripamätúva, e bez kníh nikdy by sme neboli národom.

sbp_1_2006.qxd

21.11.2007 10:24

Page 11

11

Pro futuro
Duan Lechner

R

ozhodnutie zaèa na pôde Univerzitnej kninice v Bratislave vydáva zborník
z oblasti bibliografie a kninej kultúry sa rodilo pomaly a najmä vo víre rôznych, èasto protichodných názorov. Pouèení vznikaním a rýchlym zanikaním zborníkov, novín, almanachov sme sa pomaly dostali k presvedèeniu, e na pôde naej kninice môe vychádza odborný seriálový dokument v perspektíve dlhoroèného ivota. Bolo by samozrejme nelogické kontatova, e pristupujeme k tvorbe
odborného periodika s vedomím jeho krátkeho ivota. Ukazuje sa vak, e sú reálne
podmienky vytrva a zborník dlho vydáva.
By pri kolíske novej odbornej platformy je astie i záväzok. astie v napåòaní ambícií, záväzok v pripravenosti zdoláva nepriazeò a problémy. Vraví sa, e
kadý zaèiatok je aký. Pravdou vak je, e ove¾a aie je vytrva, zdokona¾ova,
v potu tváre skvalitòova dielo. Zborník Studia Bibliographica Posoniensia vznikol z presvedèenia, e máme v sebe silu ís tànistou cestou vydavate¾a, redaktora, organizátora. Ostatné tri roky naa kninica menila svoju tvár. Stavebný ruch, neustála improvizácia v èinnosti a koneèný výsledok, ktorý nám v dobrom závidí mnoho kolegov a priate¾ov, nás zomkla ¾udsky a odborne. V novom sme podvedome silnejí
nielen o zaitú nepohodu, ale aj o presvedèenie sily kolegiality prekona takmer
kadú prekáku. S týmto vkladom naviac vstupujeme medzi odbornú verejnos
s ponukou kvalitného odborného zborníka.
Privolávam dobré sudièky pre nau ratoles. Nech nám zaprajú schopnos
udra sa v profesionálnom kruhu ako výrazný dokument vedeckých ambícií doby,
nech nám nadelia priehrtie trpezlivosti a kolegiálneho priate¾stva v kolektíve tvorcov a spolupracovníkov. Poukajme tej poslednej zo sudièiek, nech námu dielu
nadelí dlhovekos.
Od prvého èísla je naou ambíciou ponúknu odbornej verejnosti príspevky
v irokom diapazóne problematiky bibliografie a kninej kultúry ako spoloèenského
fenoménu. Chceme ponúknu platformu pre odbornú a vedeckú tvorbu vetkým,
ktorí rieia akýko¾vek problém z oblasti vývinu kninej kultúry. V prvom èísle sme sa
rozhodli nezväzova sa pevnou truktúrou formálnej výstavby zborníka. Ak èas nadíde, niè nám nebráni zakotvi osnovu do vymedzených celkov. Chceme zverejòova
výsledky výskumov, príspevky zo seminárov, polemiky, recenzie, biografické portréty. Otvoríme sa naim mladým kolegom. Potrebujeme ich nástupníctvo ako so¾.
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Vetrím, e zborník Studia Bibliographica Posoniensia si nájde iroký okruh priate¾ov, e bude reflektova bibliografiu a kninú kultúru v odkaze pre súèasnos a budúcnos. Dnes èakám tú tretiu sudièku. Pozhovárame sa. Ak navtívi aj Vás pohostite ju a pripomeòte jej, aby na nae Studia Bibliographica Posoniensia nezabudla.
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Príbeh Univerzitnej kninice
v Bratislave
Tibor Trgiòa

U

niverzitná kninica v Bratislave zaèala po rozsiahlej renovácii svojich historických budov znovu poskytova sluby verejnosti v apríli 2005. Bude vari
zaujímavé neobmedzi sa len na odborné charakteristiky a parametre modernizovaných budov kninice, ale realizáciu celého projektu poòa ako príbeh. Bude to príbeh o projekte, ktorého výsledok verejnos vníma prevane pozitívne. A to
je dobre, pretoe kninice a knihovnícka profesia v naich konèinách potrebujú pozitívne príklady a úspené projekty. Priaznivá spoloèenská odozva projektu poukazuje na to, e kninice aj v modernom veku stále majú svoj význam a sú potrebné.
Na Slovensku sú kninice jedným zo sektorov kultúry, ktorý bol doteraz dos zanedbávaný, a aj preto by úspený príklad Univerzitnej kninice v Bratislave mal by inpiratívny pre podobné projekty v budúcnosti. Príbeh Univerzitnej kninice v Bratislave trvá u 86 rokov, a keïe profil kninice je dostatoène známy, zameriame sa len
na udalosti posledných rokov.
V pestrej histórii kninice azda ete ani nebolo také turbulentné obdobie ako
na zaèiatku prvého decénia nového storoèia. Dnes je Univerzitka nielen akoby
novou kninicou, ale ona sa po rekontrukcii novou naozaj stala.

Projekt MKKC
Projekt Multifunkèné kultúrne a kninièné centrum  Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej kninice v Bratislave (ïalej len ako MKKC) sa
mal realizova v rokoch 2001  2003 s rozpoètom 361 mil. Sk. Dnes u vieme, e jeho
finalizácia sa posunula na august 2006 a náklady sa zvýili na 521 mil. Sk. Zrejme si
teraz mnohí pomyslia: nu, na Slovensku je to tak, máloèo sa dokonèí v pôvodnom
termíne a v pôvodnej cene! Èísla nepustia, nie je ¾ahké takýto názor poopravi.
V skutoènosti to nie je celkom tak, lebo èasový sklz a zdraenie stavby majú prevane objektívne príèiny.
Univerzitná kninica v Bratislave sídli v historickom centre Starého Mesta od
r. 1919. V exponovanej pamiatkovej zóne sú budovy kninice chránenými nehnute¾nými národnými pamiatkami prvej kategórie: Klátor klarisiek (Klarisky), barokové
paláce Uhorskej komory (uhorského snemu) a Leopolda de Pauliho a v jeho záhrade
umiestnený rokokový Lisztov pavilón (v ktorom údajne r. 1820 koncertoval svetoznámy skladate¾ a virtuóz). Sú to nieko¾kostoroèné budovy, v ktorých u pred kninicou sídlili rôzne intitúcie (klátor, univerzita, gymnázium, snemovòa a finanèné,
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súdne, vojenské èi iné úrady). Budovy boli v minulosti viackrát renovované, èasto
s výraznými dispoziènými zmenami, v posledných rokoch vak chátrali. Bol najvyí
èas s nimi nieèo urobi, ale nielen naoko. Kozmetické úpravy a èiastkové opravy by
nepomohli, bolo nutné ich zásadne obnovi a revitalizova. Urobi tak s úctou ku kultúrnemu dedièstvu a s perspektívou fungovania modernej kniniènej a kultúrnej
ustanovizne. Poui materiály a technológie, ktoré pri minulých rekontrukciách neboli k dispozícii, resp. odstráni chyby a pretrvávajúce poruchy, cielene zvýi funkènos priestorov. Vytvori vyhovujúce skladové podmienky pre kniné fondy a sprístupni palácové a ïalie priestory návtevníkom. Alebo inak povedané: budovy nielen obnovi, ale aj revitalizova a modernizova, viac ich otvori verejnosti, dosiahnu
ich vyiu flexibilitu. Vytvori v nich nielen modernú kninicu, ale aj kultúrno-spoloèenské centrum.
Bolo potrebné prekona rôzne prekáky, analyzova iné podobné projekty,
zaklepa na mnoho dverí, argumentova, lobova. Ukázalo sa, e je dôleité ma
konkrétnu predstavu projektu, alebo aspoò jeho náèrt. Znovu sa potvrdilo, e astie praje pripraveným. Tento príbeh sa nedá zoveobecni, ale udalosti naozaj prebiehali tak, ako ich opisujem. Takmer zo dòa na deò musel by na príslunom stole
základný investièný zámer. Pod záhadným názvom feasibility study sa od nás poadovalo nieèo, èomu sme ako knihovníci najprv celkom nerozumeli, ale èoskoro
sme pochopili a konali. Úvodný projekt bol podmienkou, aby CEB (Council of Europe Development Bank) so sídlom v Paríi zváila monos poskytnú vláde SR
úver na projekt MKKC. Úvodný investièný zámer vo vláde predkladal na schválenie vtedají minister kultúry Milan Kòako, ktorý odviedol dobrú prácu (nu, na
ministrov treba ma astie!). Vláda SR schválila bankový úver vo výke 137 mil. Sk
v apríli 2001. Vetky ostatné náklady (vrátane DPH) boli kryté tátnym rozpoètom
v nasledujúcich rokoch.
Potom prili rozkoe z verejných tendrov na projekt a zhotovite¾a stavby
a ïalích dodávate¾ov. Etapa prípravných prác (prieskumy, projekty, verejné obstarávanie) bola skutoène krátka, avak pridlhá vzh¾adom na plánovaný horizont realizácie. Nepochybne, to bola jedna z príèin neskorích prieahov, ale nie hlavná a jediná. Vykona tandardnú predprojektovú a projektovú fázu si obvykle vyaduje
dlhí èas, to by vak v tomto prípade znamenalo na projekt zabudnú. Bolo nutné
odsahova, premiestni a prestava asi dva milióny kníh, tri tvrtiny z nich umiestni
mimo areál kninice do náhradných skladov. To ete dovtedy nikto, aspoò na Slovensku, za benej prevádzky nerobil. V auguste 2002 sa u vlastne stavalo, ale do 17. apríla 2003 sa knihy poièiavali a tudovne fungovali, hoci sa to dialo v prostredí narastajúcich decibelov, prachu a poètu remeselníkov. Kto nezail, neuverí, kto skúsil,
vie, o èom je reè.
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Rekontrukcia rekontrukcie
Ve¾mi dôleité bolo zainteresova do prípravnej i realizaènej fázy projektu
personál kninice. Vedenie kninice si bolo vedomé toho, e nikto zo zamestnancov
sa nezblázni z toho, e niekto chce túto rekontrukciu odtartova. Dá sa to síce riei príkazmi, ale takýto prístup sa neodporúèa. S ¾uïmi treba konzultova a ak má by
projekt úspený, musia sa s ním ¾udia stotoni a podie¾a na vetkých jeho fázach.
Nae úvahy o investiènom zámere boli ohranièené mantinelmi toho, èo by sme chceli a èo je moné dosiahnu. Celý zámer sme teda posudzovali nielen z h¾adiska existujúceho a cie¾ového fyzického stavu budov, ale aj z h¾adiska sluieb, zbierok, personálneho a technologického. U sú dávno za nami èasy, keï kninica bola vnímaná
ako relatívne statická intitúcia, a najmä ako priestor. Moderná kninica je koncipovaná ako dynamická, u nielen fyzická, ale aj virtuálna aréna. Nae plánovanie vychádzalo z existujúceho poznania a anticipácie predpokladaného vývoja. Istee,
vetko sa nedá predvída a je nároèné navrhnú koncept takejto hybridnej kninice
s flexibilnou infratruktúrou repektujúcou najmä rýchly rozvoj technológií. Na nároènos rozhodovania poukazuje vývoj v posledných 15  20 rokoch. V tomto období sa výrazne zmenili potreby pouívate¾ov, nové médiá a pokrok v informaèných
technológiách spôsobili nákladné zmeny v projektovaní a výstavbe kninièných budov. Boli sme si vedomí, e pripravované zmeny musia vytvori dobré podmienky
na fungovanie kninice aspoò na 30 rokov. Pravdae, jedna vec je stava akúko¾vek
novostavbu na zelenej lúke, iná záleitos je rekontrukcia (viacerých) starých budov. Pred zaèiatkom stavebných prác sa síce vykonali rôzne sondy a prieskumy statiky, fasád, krovov a pod., dopredu sa vak nedali vetky múry presvieti, èi parcely
do håbky prekopa, ba niektoré zásadné veci sa odhalili a pri výkopoch, odkrývaní
èi búraní. Môeme potvrdi, parafrázujúc ktorýsi z Murphyho zákonov, e ak sa
nieèo nemá nájs, tak sa nájde. Zdatní archeológovia zvyky akejsi hospodárskej
stavby zo 16. storoèia na parcele pod Lisztovou záhradou skutoène aj nali, hoci
geologické a geofyzikálne sondy to predtým neodhalili. Horlivé orgány pamiatkovej
ochrany vzápätí rozhodli o zasypaní a zachovaní nálezu.
Toto rozhodnutie zásadne zmenilo pôvodný projekt nových podzemných
skladov pod záhradou. Zámer investora dosiahnu plánovanú kapacitu kniných skladov, bez ktorej by celá investícia do znaènej miery stratila zmysel, vyvolal zmenu ich
koncepcie. Existujúce sklady sa zbúrali, spracoval sa projekt nových podzemných i nadzemných skladov, èiastoène sa preprojektovali aj ïalie èasti stavby. V koneènom dôsledku to viedlo k predåeniu doby realizácie stavby a zvýilo jej cenu. Prejavili sa aj
ïalie komplikácie vyvolané problémami okolo statiky budov, so sahovaním fondov,
mekaním realizaèného projektu, zvýeným rozsahom búracích prác, prekákami zo
strany majite¾ov okolitých objektov a pod. Napriek vetkému treba poveda, e rekontrukèné práce na dvoch hlavných objektoch kninice, na Klariskách (stavba è. 1)
a prepojených budovách Uhorskej komory a L. de Pauliho (stavba è. 2), trvali asi dva
a pol roka, èo svedèí o celkom slunom tempe výstavby. Hlavný dodávate¾ stavebných
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prác HORNEX, a. s., Bratislava, odviedol dobrú prácu. Obnova bola vykonaná na
úrovni prevyujúcej bený tandard a priemerné náklady na obstavaný priestor
(4 000 Sk/m3) nedosiahli výku nákladov zvyèajne vynakladaných na Slovensku
(7 000 Sk/m3) na renováciu porovnate¾ných pamiatkovo chránených budov. Vykonala sa obnova historickej výzdoby a kompletná renovácia exteriérov a interiérov, vybudovali sa nové ininierske siete a infratruktúra potrebná na intalovanie informaèných technológií. Týmito úpravami budovy nielen opekneli, ale sa zvýila aj ich
funkènos, stali sa inteligentnejími.
Kadý architekt chce po sebe zanecha nejakú osobitnú stopu, ktorá má na
stavbe pripomína autora projektu. Architekti Ján Bahna a Vladimír imkoviè, ktorí
boli hlavnými postavami projektovej anabázy obnovy budov UKB, neboli v tomto
smere výnimkou. Azda najvýraznejie sa to prejavilo osadením informaèného kiosku do preskleného nádvoria (átria) paláca L. de Pauliho. Obdivovaný i odmietaný architektonický prvok, akási pyramída v Louvri obnovenej kninice a barokového
paláca zároveò, ale  preèo nie? Akoko¾vek zásadná bola rekontrukcia týchto budov,
ilo predovetkým o rekontrukciu rekontrukcie. Najmä tej, ktorá v 60-tych rokoch
20. storoèia dos necitlivo zasiahla do ich pôvodného historického charakteru. Aj
preto pamiatkové orgány trvali na maximálnej záchrane a obnove pôvodných priestorov. Dosiahnutá symbióza historického prostredia s modernými technológiami
má bezpochyby svoje èaro. To si uvedomovali aj architekti a ich prínos k výslednému
efektu je nesporný.

Otvorenos, flexibilita, multifunkènos
Tieto a ïalie charakteristiky moderných kninièných budov sa èasto uvádzajú v odbornej literatúre a kadý z investorov pripomína architektom, aby ich premietli do projektov. Je namieste pripomenú, e skôr sa to dá dosiahnu pri novostavbe ako pri rekontrukcii budov. Pripomíname, e v naom prípade ilo o renováciu troch ve¾kých objektov, z ktorých dva sú spojené. Taký koncept kninice, aby sa
vetky sluby pre verejnos sústredili do jednej budovy a priestory pre personál boli oddelené, sa nedal realizova. Zväèenie zóny pre verejnos by si bolo vyiadalo
rozsiahle búracie práce najmä v budove bývalej Uhorskej komory. Takáto zmena interiéru bola z pamiatkového h¾adiska neprípustná, take väèia otvorenos v priestorovom zmysle sa nedala dosiahnu. S malými zmenami sa tieto priestory upravili pre
správu kninice (riadite¾stvo, ekonomika a prevádzka) a pre ïalí personál. Mylienka optimalizácie technologických liniek (doplòovanie, katalogizácia, periodiká,
výpoètové stredisko a pod.) sa dosiahla tým, e zóna spracovate¾ských èinností je
bezprostredne napojená na kniné sklady a zároveò dispoziène nadväzuje na priestory a sluby pre verejnos. Na vstup do kadej zóny sa vyadujú osobitné oprávnenia. Pouívatelia i zamestnanci majú oddelené sociálne zázemie.
V budove Klarisiek fungujú sluby, ktoré obvykle poskytuje prezenèná
kninica. To znamená, e z tejto budovy si èitate¾ nemôe poièa knihu domov
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priamo, ale len cez poièovòu v hlavnej budove. Sú tu sústredené dokumenty, ktoré sa absenène nepoièiavajú a sú k dispozícii len v tudovniach. Napríklad, exempláre povinných výtlaèkov, historické kniné fondy, depozit publikácií svetových
a medzinárodných organizácií a pod. Naznaèujú to aj názvy organizaèných útvarov: Stredisko UNESCO, Depozitná kninica OSN a NATO, Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlaèí, Odbor ochrany dokumentov, Hudobný kabinet, Kabinet retrospektívnej bibliografie a i. V niektorých èastiach budovy sú kniné sklady. Rozsah a úroveò technickej vybavenosti a zabezpeèenia budovy dosahujú tandard
ostatných priestorov kninice.
Hlavným objektom kninice sú, tak ako doposia¾, komunikaène prepojené
budovy barokových palácov bývalej Uhorskej komory a L. de Pauliho. V prvom
z nich je vchod pre zamestnancov, v druhom nový vchod pre návtevníkov kninice. atne sú umiestnené do suterénu. Pred vstupom do sektoru kninice s elektromagneticky chráneným kniným fondom môe návtevník získa èitate¾ský preukaz
tzv. kninièný pas (na poèkanie), vráti poièané materiály a poui OPAC. Pri vstupe sa kadý návtevník identifikuje bezkontaktnou èipovou kartou typu MIFARE,
tandard MF 70. Po vyhodnotení prístupových práv môe návtevník prejs cez turnikety a vyui rôzne sluby, napríklad, samoobsluné kopírovanie, perspektívne aj
plati v kaviarni a pod. Systém akceptuje uèite¾ské/tudentské karty (TIC/SIC) vydané
univerzitami a vysokými kolami. Dochádzka zamestnancov sa eviduje prostredníctvom rovnakého typu zamestnaneckých kariet. tyri nové výahy umoòujú bezbariérový vstup do vetkých priestorov kninice. V renovovaných priestoroch sa
návtevníkom ponúkajú pre túto kninicu doteraz netypické sluby, napríklad, vo¾ný výber dokumentov èi malé tudovne na skupinové túdium. Zachované zostali
len dve klasické tudovne, aj tie so zmeneným úèelom. Najväèia tudovòa má referenèné zameranie, z bývalej tudovne periodík vznikla tudovòa elektronických dokumentov s 36 pracovnými stanicami s prístupom do internetu. Ostatné tudijné
miesta, vybavené poèítaèmi, s prípojkou pre pouitie laptopu, alebo pre konzervatívnejieho èitate¾a bez akejko¾vek techniky, sú rozptýlené medzi regálmi s vo¾ným
výberom. Celkove je k dispozícii 500 tudijných miest, 100 poèítaèov (ktorých poèet
sa bude zvyova), kopírovacie sluby atï.
Na prízemí sú aj klasické èitate¾ské katalógy, samoobsluná poièovòa a bufet. Atraktívne átrium, ktoré vzniklo presklením nádvoria paláca, bude dotvorené na
uívate¾sky priate¾skejí priestor po prekonvertovaní a odstránení èitate¾ských lístkových katalógov. Na 1. poschodí sú sústredené kniné dokumenty a national corners v podobe informaèných stredísk: INFO USA, ruského tudijného centra, reprezentatívnych zbierok rakúskej a maïarskej kninice, èeskej, nemeckej a francúzskej kninice. Na jeseò r. 2006 tu bude zriadená literárna kaviareò s terasou
vysunutou do záhrady. Na ïalom poschodí sú fondy a sklady periodík, videotudovòa, súborný katalóg periodík a CEZL, MVS a agentúra ISSN.
Asi 1/5 celkového rozpoètu projektu MKKC sa pouila na 3. stavbu  podzemné a nadzemné sklady, Lisztov pavilón a záhrada. Stavba bola odovzdaná in-
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vestorovi do uívania v septembri 2006. Tento termín znamená aj dokonèenie celého
projektu MKKC. Sklady vybavené kompaktnými regálmi budú ma kapacitu pribline 1,3 mil. kníh. Pavilónu a záhrade sa prinavráti ich historická podoba a budú sa vyuíva na usporadúvanie rozlièných kultúrnych podujatí. Vznikne tu atraktívny
priestor s monosou posedenia na terase literárnej kaviarne s výh¾adom do záhrady,
na rokokový pavilón a Bratislavský hrad. Na pódiu pred pavilónom sa budú kona
koncerty Bratislavského kultúrneho leta èi iné umelecké a kultúrne podujatia.

Kultúrne a spoloèenské centrum
Vedecká kninica tohto druhu je verejný priestor, ktorý sa má vyuíva aj na
rôzne neformálne ¾udské kontakty, konverzácie, relax a pod. Jedným z cie¾ov projektu preto bolo rozíri priestory pre verejnos bez novej prístavby na spomínaný
úèel, èo sa napokon v tejto lokalite ani nedá urobi. Rekontrukcia budov umonila
také priestory nájs a zriadi relatívne samostatný sektor v podobe Multifunkèného
kultúrneho centra (MKC). Sektor kninièných sluieb vychádza z tradièného konceptu vedeckej kninice s výrazným akcentom na moderné chápanie kninice ako
znalostného centra. Idea kninice ako verejného kultúrneho a spoloèenského priestoru sa dosiahla úèelovou úpravou priestorov na prezentovanie rozlièných aktivít,
ktoré sa v nich budú rozvíja paralelne a s urèitým prienikom s tradiènými kniniènými slubami. K dispozícii je výstavná miestnos (120 m2), viacúèelová sála (120 návtevníkov), seminárna miestnos (60), záhrada (80) a pavilón (40) s monostou usporiadania výstav, konferencií, koncertov a pod.
Poèas prvého roka od otvorenia kninice v apríli 2005 sa zaregistrovalo pribline 20-tisíc èitate¾ov. Nie je tu miesto na ïalie tatistické ukazovatele, ale vetky
naznaèujú rastúci záujem o kninièné sluby i o podujatia organizované v rámci
MKC. Umiestnenie odsahovaných kníh do nových skladov zvýi spokojnos èitate¾ov s prunosou a úplnosou výpoièných sluieb. Rok 2006 je nároèným obdobím
finalizácie projektu MKKC. Zvyovanie spokojnosti so slubami vak bude permanentný proces. Je moné kontatova, e zvolený koncept je v zásade správny, samozrejme, niektoré veci treba upravi èi doladi, lebo a v prevádzke sa preverí správnos zámerov a projektov. Ukazuje sa, napríklad, e napriek radikálnej premene
kninice nie je opodstatnená rovnako radikálna zmena jej organizácie, hoci urèité
zmeny sú nutné. Asi bude potrebné zmeni prístupové práva do niektorých zón,
upravi otváracie hodiny, alebo inak usporiada tudijné miesta a pod. To je vak u
iný príbeh...
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katalógového lístia
Alojz Androviè

Èo sa nezaèína na e-, nie je in
Neby roèných období, azda by sme si ani neuvedomili, ako rýchlo plynie
èas. A hoci sa striedajú a opakujú v pravidelnom ivotodarnom cykle, nastavi èas
odznovu nemono. Vývoj, nech u sa uberá ktorýmko¾vek smerom, sa nedá zastavi,
azda len èiastoène ovplyvni obetavým naplnením náho poslania. Kninica, a v jej
celistvosti bibliografická, informaèná a dokumentaèná èinnos, predstavuje koatý ivý strom, hlboko zakorenený v podstate naej kultúrnej spoloènosti, ivený naou
úctou k poznaniu, obsypaný plodmi skúseností a mylienok. Podobne ako príroda,
i spoloènos napreduje v cykloch, sprevádzaných zväèa novou vývojovou vlnou,
ktorá èasto a bez milosti zmietne to, èo a na èom sme doposia¾ starostlivo stavali. Po
prívale vak opakovane prichádza fáza obnovy a znovuzrodenia, ktorá opretá o pamä a skúsenosti, inpiruje nové mylienky a posúva spoloènos vpred.
Súèasnú epochu rozvoja spoloènosti a jej emblémy charakterizuje malé písmeno e. Èo sa nezaèína na e-, nie je in. Pojmy e-vláda, e-zdravotníctvo, e-vzdelávanie, e-obsah, e-sluby, e-... sa skloòujú vo vetkých pádoch. Tieto nové výrazy
odráajú masívny nástup informaèných a komunikaèných technológií do vetkých
oblastí náho ivota, vrátane naich pracovísk.
Významné zmeny v èinnosti kniníc predstavuje hromadné nasadenie nových technológií na úèely spracovávania, uchovávania a sprístupòovania poznatkov
a informácií, ktoré sprevádza priam atak nových informaèných médií a elektronických informaèných prameòov (e-IP). Klasický katalógový lístok sa postupne nahrádza elektronickým bibliografickým záznamom dokumentu, viazanú bibliografiu zastupuje èoraz èastejie báza údajov na CD-ROM alebo on-line, namiesto knihy sa
sprístupòuje jej digitálna kópia. Èoraz èastejie a v èoraz väèej miere sa tvoria nové
dokumenty iba ako nehmotné digitálne objekty (DO). Vznikajú a objavujú sa nové
názvy, nové termíny a nové akronymy. Po pravde, zmeny sú dramatické iba na prvý
poh¾ad. Niekedy sa veci a problémy dávno známe nanovo pomenúvajú, aby sa
k nim bolo moné vráti bez rizika pochybností. Podstata vedeckého prístupu k správe a spracovaniu dokumentov v podobe e-IP sa vak nemení, ba navye získava nové výzvy z h¾adiska kvality i kvantity objektov náho záujmu a nové impulzy na
obohatenie metód a prístupov.
Obdobie opadávania (katalógového) lístia je typickým príznakom jesene, signálom konèiaceho sa jedného ivotného cyklu. V konároch stromu (ivota kniníc) je vak
u spravidla zakódovaná nová úroda. A po zime príde nová (e-kninièná?) jar.
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Metaúdaje
Masívny nástup e-IP v devädesiatych rokoch 20. storoèia sprevádzal rozvoj
zodpovedajúcich metód spracovania dokumentov. Pre klasické dokumentaèné systémy je charakteristická separácia dokumentu a informácií o òom (kniha  bibliografický záznam). Ich cie¾om je najmä budovanie a sprístupòovanie sekundárnych
informácií na sprostredkovaný prístup k primárnemu informaènému prameòu.
V elektronickom prostredí sa presúva aisko dokumentaèného spracovania na vyh¾adávanie, uchovávanie a priame sprístupòovanie e-IP. V roku 1994 sa v tejto súvislosti zaèína pouíva termín metaúdaje (ang: metadata, fr: métadonnées), ktorý
patrí v súèasnosti medzi najèastejie pouívané neologizmy v kniniènej vede a praxi. Predtým sa pouívali termíny dokumentografické, vedecké, geografické údaje
a podobne. Pojem metaúdaje sa vykladá rôznymi definíciami a je rôzne vnímaný
v závislosti od prostredia, v ktorom sa uplatòuje. Metaúdaje sú truktúrované informácie, ktoré opisujú, objasòujú, lokalizujú alebo u¾ahèujú vyh¾adávanie, pouívanie
a správu informaèného prameòa.1
Metaúdaje pod¾a toho sú produktom katalogizácie alebo indexácie, inventarizácie alebo dokumentácie, anotácie alebo referencie. Metaúdaje sa vdy viau na
súbor iných údajov (objektov), ktoré charakterizujú. Môu sa viaza na súbor informaèných prameòov, na individuálny prameò alebo na jeho èas. Pod¾a spôsobu implementácie môu by externé (MARC), môu by vèlenené  sú súèasou informaèného prameòa (Dublin Core) alebo majú komplexný, integrálny charakter (METS).
Metaúdaje sú:
n údaje o údajoch, ktoré dovo¾ujú ich opísa, odkazova a narába s nimi,
n údaje opisujúce kontext, obsah a truktúru dokumentu, ako aj jeho správu
a premeny v èase,
n informácie a dokumentácia, ktoré umoòujú zdie¾anie a pochopenie údajov pouívate¾mi.
Rôzne typy a truktúry metaúdajov mono rozliova z h¾adiska ich:
n obsahu (opisné, trukturálne, administratívne, technické, kontextové),
n spôsobu pouitia (prístupové, archivaèné, administratívne),
n pôvodu vzniku (manuálne, automatické),
n histórie vzniku (pred vznikom, poèas neho a po vzniku opisovaného objektu, pri migrácii, pouívaní...),
n systémového prostredia (interné, externé),
n formálnych charakteristík (strojovo èitate¾né, okom èitate¾né).
V zásade ich mono rozdeli na dve skupiny, prvá slúi na organizáciu a vyuívanie poznatkov a druhá slúi na úèely sprístupòovania a trvalého uchovávania
digitálnych objektov (DO).

1

Understanding metadata.
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Dokumentaèné spracovanie e-IP
Poiadavky na spracovanie netradièných typov dokumentov sa bezprostredne po ich nástupe stali predmetom metodickej podpory IFLA. V roku 1990 vychádza príruèka ISBD(CF) zameraná na spracovanie poèítaèových súborov a v roku
1997 ISBD(ER) venovaná elektronickým prameòom. ISBD(ER) pokrýva e-IP na
samostatnom nosièi (CD-ROM, kazeta, disk) a on-line, podrobne rozliuje ich vlastnosti (kódovanie, interaktivitu...) a druhy (súbory údajov, prezentácie...). Vylúèené sú
poèítaèové hry a programy ako také.
MARC21  Nová metodika sa v katalogizaènej praxi premieta rozírením
formátov typu MARC. Pre e-IP sa mení interpretácia niektorých polí a definujú sa
nové polia (230  charakteristika e-IP, 856  elektronická adresa...).
Prednosou klasických metód bibliografického spracovania je najmä bohatstvo a presnos opisu, ako aj zlúèenie záznamov tradièných informaèných prameòov
a e-IP v jednom katalógu. Tento prístup vak nemono aplikova na celý web, èím sa
kninièné sekundárne pramene dostávajú do izolácie v rámci globálneho vývoja.
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Klasické bibliografické metódy dokonale spåòajú poiadavky na vyuívanie
klasických foriem dokumentov. Sú predovetkým nástrojom na optimalizáciu prístupu k informáciám. Nové typy informaèných prameòov vak vyadujú komplexnú funkcionalitu metaúdajov, ktorá napomáha nielen navigáciu a sprístupòovanie,
ale rovnako ich správu a uchovávanie.

Dublin Core

Roku 1995 sa v spolupráci OCLC a NCSA definuje jednoduchý formát metaúdajov, ktorý nesie názov sídla OCLC (Dublin, Ohio, USA). Zostavil sa tak, aby ho
dokázala vyuíva iria aj neprofesionálna komunita na opis e-IP v ¾ubovo¾nej fáze
jeho ivotného cyklu a aby bol dostatoène truktúrovaný a vhodný na automatické
spracovanie novými internetovými nástrojmi. Súbor metaúdajov tvorí identifikaèný
blok, ktorý mono vèleni do záhlavia elektronického dokumentu, ktorý je kódovaný v HTML, alebo XML. Od roku 2003 má oporu v medzinárodnej norme ISO 15836
a je udriavaný agentúrou Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Dublin Core
(DC) má 15 základných prvkov metaúdajov, ktoré sú rozdelené na tri skupiny pod¾a zamerania na: obsah (názov, typ, zdroj, opis, predmet, pokrytie, vzah), vzahy
(tvorca, prispievate¾, vydavate¾, práva) a verzie (jazyk, dátum, formát, identifikátor).
Kadý prvok DC je definovaný súborom 10 atribútov:
n meno (návestie prvku metaúdajov),
n identifikátor (jednoznaèný identifikátor prvku metaúdajov),
n verzia,
n registraèná autorita,
n jazyk,
n definícia,
n povinnos (povinný, alebo volite¾ný metaúdaj),
n typ údajov,
n výskyt (opakovate¾nos prvku metaúdajov),
n komentár.
Okrem toho mono vyui tzv. kvalifikátory, ktoré mono prida k základným prvkom na upresnenie a doplnenie sekundárnych informácií daného prvku.
Vyuívajú sa dva typy: kvalifikátor pecifikácie prvku (bliie urèuje typ údaja) a kvalifikátor schémy (interpretácia hodnoty prvku).
<! Dublin Core Metadata Identification HTML Block >
<META NAME=DC.Title CONTENT=Pravda(Bratislava. 1999. Online)>
<META NAME=DC.Subject SCHEME=UDC CONTENT=32>
<META NAME=DC.Subject SCHEME=UDC CONTENT=33>
<META NAME=DC.Subject SCHEME=UDC CONTENT=070>
<META NAME=DC.Subject SCHEME=UDC CONTENT=379.8>
<META NAME=DC.Publisher CONTENT=Perex a.s., Bratislava>
<META NAME=DC.Date CONTENT=1999>
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<META NAME=DC.Type CONTENT=NewspaperOther>
<META NAME=DC.Format.Medium CONTENT=On-Line (remote)>
<META NAME=DC.Identifier SCHEME=ISSN CONTENT=1336 197X>
<META NAME=DC.Source SCHEME=URL CONTENT=http://www.pravda.sk>
<META NAME=DC.Language SCHEME=ISO639-1 CONTENT=slo>
<META NAME=DC.Relation.HasFormat CONTENT=1335-4051>
<! 1336-197X: End of Dublin Core Metadata Block >
Príklad 2. HTML blok záhlavia elektronického seriálu vo formáte Dublin Core
MODS  Kongresová kninica (Library of Congress, USA) roku 2001 navrhla
univerzálnu schému metaúdajov na opis DO  Metadata Object Description Schema
(MODS). V súèasnosti sa vyuíva verzia 3.2. Pri návrhu MODS sa vychádzalo z koncepcie formátu MARC21 v prostredí XML.2 MODS umoòuje tvorbu pôvodných metaúdajov, ako aj preberanie údajov z klasických záznamov. Z h¾adiska komplexnosti sa
zaraïuje medzi Dublin Core a MARC21. Vyuíva podmnoinu markovských polí v slovnom vyjadrení, v úhrne má 19 základných prvkov: <recordInfo>, <typeOfResource>,
<titleInfo>, <name>, <genre>, <targetAudience>, <classification>, <subject>,
<language>, <abstract>, <tableOfContents>, <originInfo>, <physicalDescription>,
<note>, <identifier>, <relatedItem>, <location>, <accessCondition>, <extension>.
MODS sa systematicky udriava a rozvíja a z dlhodobého h¾adiska sa javí
ako moná náhrada klasických bibliografických formátov.
<mods xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink version=3.0>
<titleInfo>
<title> Pravda (Bratislava. 1999. Online)</title>
</titleInfo>
<titleInfo type=alternative>
<title>Pravda Online</title>
</titleInfo>
<typeOfResource>serial</typeOfResource>
<genre authority=marc>NewspaperOther</genre>
<originInfo>
<place>
<placeTerm authority=marccountry type=code>svk</placeTerm>
</place>
<place>
<placeTerm type=text>Bratislava</placeTerm>
</place>

2

McCALLUM, S. An introduction to the Metadata Object Description Schema, s. 82-88.
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<publisher> Perex a.s., Bratislava</publisher>
<dateIssued encoding=marc point=start>1999</dateIssued>
<dateIssued encoding=marc point=end>9999</dateIssued>
<issuance>continuing</issuance>
<frequency>daily</frequency>
</originInfo>
<language>
<languageTerm authority=iso639-1 type=code>slo</languageTerm>
</language>
<identifier type=uri>http://www.pravda.sk </identifier>
<identifier type=ISSN>1335-4051</identifier>
<physicalDescription>online</physicalDescription>
<classification authority=udc>32</classification>
<classification authority=udc>33</classification>
<classification authority=udc>070</classification>
<classification authority=udc>379.8</classification>
<relatedItem type=preceeding>
<titleInfo>
<title> Pravda (Bratislava. 1990)</title>
</titleInfo>
<identifier type=ISSN>1335-4051</identifier>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource>SVK35</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding=marc>030417</recordCreationDate>
<recordIdentifier>vtls001336197</recordIdentifier>
</recordInfo>
</mods>
Príklad 3. Bibliografický záznam elektronického seriálu vo formáte MODS / XML
EAD  Nové formy a typy e-IP, ktoré existujú a vznikajú v interdisciplinárnom prostredí globálnych informaèných systémov, prináajú nové poiadavky na
ich správu, uchovávanie a sprístupòovanie. Roku 1995 definuje Spoloènos amerických archivárov (Society of American Archivists) v spolupráci s Kongresovou kninicou schému Encoded Archival Description (EAD). EAD sa opiera o metodiku
ISAD(G). EAD vo forme DTD SGML alebo XML dovo¾uje okrem popisu internej
truktúry aj vèlenenie obsahu DO do integrálneho záznamu (virtuálneho kontajnera na e-IP). Schéma má 146 prvkov, ktoré mono usporiada do troch skupín:
n <eadheader> (záhlavie záznamu EAD; názov, vydavate¾ské údaje...),
n <frontmatter> (titulná strana, obsah),
n <archdesc> (archívny opis e-IP).
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Atribút «encodinganalog» dovo¾uje vèlenenie ekvivalentu metaúdajov formátu MARC21.
<ead>

</ead>

<eadheader audience=public langencoding=iso639.1
repositoryencoding=ISO15511>
<eadid countrycode=svk repositoryencoding=ISO15511>
PravdaOnline</eadid>
</eadheader>
<frontmatter>
<titlepage>
<titleproper>Pravda (Bratislava. 1999. Online)</titleproper>
<publisher>Perex a.s., Bratislava </publisher>
<publicationstmt>
<date>030417</date>
<p>Perex a.s.Pribinova 25~Bratislava~819 08</p>
</publicationstmt>
</titlepage>
</frontmatter>
<archdesc level=collection >
<did>
<unitid scheme=ISSN encodinganalog=035$a >1336-197X</unitid>
<unittitle encodinganalog=210$a>Pravda</unittitle>
<unittitle encodinganalog=210$b>Bratislava. 1999. Online </unittitle>
<physdesc>online</physdesc>
<genreform> NewspaperOther</genreform>
<controlaccess>
<classification scheme=udc encodinganalog=080$a>32
</classification>
<classification scheme=udc encodinganalog=080$a>33
</classification>
<classification scheme=udc encodinganalog=080$a>070
</classification>
<classification scheme=udc encodinganalog=080$a>379.8
</classification>
</controlaccess>
</did>
</archdesc >
Príklad 4. EAD schéma virtuálneho archívneho kontajnera e-IP
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Dlhodobé uchovávanie e-IP
Metaúdaje na dlhodobé uchovávanie e-IP sú sekundárne informaèné prvky
a truktúry, ktoré umoòujú v ¾ubovo¾nom okamihu rekontrukciu fyzickej truktúry DO v pôvodnom stave, ako aj jeho prípadných modifikácií vrátane histórie zmien.
Správa e-IP zahàòa uchovávanie a správu aktuálnych a komplexných metaúdajov
rôznych typov. Opisné slúia na vyh¾adanie a identifikáciu objektu, technické urèujú formát údajov a systémové prostredie, administratívne zachytávajú organizaèné
a právne aspekty a trukturálne opisujú fyzickú alebo logickú truktúru DO a ich súvislosti. Správa metaúdajov je potrebná na:
n sprístupòovanie DO (opisné údaje),
n rozpoznanie DO (znalostné truktúry),
n rekontrukciu DO,
n dokumentáciu postupov spracovania a zmien DO (migrácia),
n organizáciu informaènej bázy (správa verzií DO).
Vyjadrenie komplexného opisu e-IP na úèely trvalého zabezpeèenia prístupu
sa v praxi opiera o model otvoreného archívneho informaèného systému  Open Archival Information System (OAIS), v ktorom sa objekt ukladá vo forme archívneho
informaèného balíèka  Archival Information Package (AIP). AIP obsahuje samostatný blok opisných metaúdajov, ktorý sa skladá z bloku, v ktorom je uloený samotný DO a informácie o jeho reprezentácii (prezentaèné metaúdaje), a z bloku informácií na uchovávanie (administratívne metaúdaje). V modeli OAIS sa selektívne
pristupuje k správe a k uchovávaniu objektov a prísluných metaúdajov.
Prezentaèné metaúdaje obsahujú informácie o HW a SW prostredí, v ktorom
sa DO sprístupòuje a spravuje, a informácie potrebné na interpretáciu DO z obsahového h¾adiska.
Administratívne metaúdaje obsahujú referenèné a identifikaèné informácie,
kontextové informácie, informácie o pôvode a stave DO a o histórii jeho spracovania
a zmien, informácie o integrite a autenticite, ako aj nevyhnutné informácie o DO,
potrebné na jeho vyh¾adanie.
Prezentaèné metaúdaje obsahujú informácie o formáte a verzii DO (pdf, tiff...),
operaènom prostredí (LINUX, WIN, MAC...), interpretaènom programe (Word...)
a zariadení (DVD, PC...).
Referenèné a identifikaèné informácie slúia na internú identifikáciu DO (adresár, názov súboru), globálnu identifikáciu (URL, ISBN, ISSN...) a na opis e-IP (autor, názov...). Informácie o pôvode a stave DO a ohistórii jeho spracovania a zmien obsahujú
údaje o origináli, jeho rôznych verziách vrátane informácií o právach na prístup.
trukturálne metaúdaje slúia na správu a zachovanie integrity komplexných
e-IP. Obsahujú informácie o vrstvách a vetvení DO. Na najvyej úrovni charakterizujú
e-IP ako ucelený DO (periodikum, multimediálna aplikácia), nasledujú údaje o súbore
prísluných DO (roèník, CD- ROM, adresár...), na tretej úrovni opisujú jednotlivé DO
(dokument, súbor) a napokon detaily a èasti dokumentov (text, videosekvencia...).
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Samotný model OAIS poskytuje iroký priestor na výber prvkov a zostavenie
zodpovedajúcich modelov metaúdajov na správu a uchovávanie e-IP. V praxi sa
ustálilo nieko¾ko modelov, ktoré sa èiastoène líia v závislosti od prostredia, v ktorom
sa vyvíjali a pouívajú:
n NEDLIB (Networked European Deposit Library),
n NLA (National Library of Australia),
n PREMIS (Presentation Metadata Implementation Strategies),
n METS (Metadata Encoding and Transmission Standard).
Ako príklad mono uvies model metaúdajov PREMIS, ktorý sa vyvinul
v rámci spoloènej iniciatívy OCLC a RLG so zámerom univerzálneho vyuitia vo
viacerých oblastiach (kninice, archívy, múzeá...). DO sa opisuje pomocou relácií
a sémantických blokov:
n obsah (integrálny opis DO),
n objekty (súbor, bitová mapa, reprezentácia),
n agenti (zúèastnené subjekty),
n udalosti (dokumentácia postupov),
n práva (uchovávanie a manipulácia).
PREMIS nie je urèený na detailný opis dokumentu, zúèastnených subjektov
èi prístupových práv k e-IP na úrovni formátov MARC. Nevystihuje podrobne ani
technické informácie (formát údajov, nosiè, spôsob prezentácie).
Na interné kódovanie sémantických blokov v jednotlivých modeloch sa v praxi pouíva viacero formátov metaúdajov: opisné (MARC, Dublin Core), administratívne (PREMIS), technické (MIX), trukturálne (METS).
tandard na kódovanie a prenos metaúdajov METS je formát na správu
komplexných DO. Vychádza z referenèného modelu OAIS, prièom na spracovanie
metaúdajov vyuíva nástroje jazyka XML. Umoòuje zdrui v jednom logickom súbore vetky metaúdaje a ich väzby, prípadne aj komponenty daného súboru DO,
ktoré reprezentujú prísluný e-IP. Poskytuje monos zakódovania technických
a administratívnych metaúdajov a integrity e-IP vo forme trukturálnych máp.
Súbor METS má sedem metaúdajových blokov:
n blok záhlavia (header)  obsahuje informácie o konkrétnom súbore METS,
n blok opisných metaúdajov (descriptive metadata section)  obsahuje vèlenené interné alebo odkazy na externé opisné metaúdaje,
n blok administratívnych údajov (administrative metadata section)  obsahuje vèlenené interné, alebo odkazy na externé metaúdaje (technika, pôvod, práva),
n blok súborov (file section)  obsahuje zoznam súborov, ktoré tvoria DO,
n trukturálna mapa (structural map)  obsahuje logické, alebo fyzické vyjadrenie truktúry e-IP,
n blok procedúr (behaviour)  obsahuje zoznam nástrojov na reprezentáciu DO.
Bloky METS sú virtuálnou obdobou archívnych kontajnerov, do ktorých sa
postupne ukladajú samotné dokumenty v rôznom formáte, alebo odkazy na doku-
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menty, ktoré sú fyzicky uloené na inom mieste. Metaúdaje a vèlenené komponenty DO sa kódujú a ukladajú vo formátoch XML a o schémach zodpovedajúcich pouitým modelom.

Èo sa zaèína na e-...
Elektronické informaèné pramene majú v kniniènej praxi dlhodobú tradíciu, ktorá sa zaèala v uplynulom storoèí rozvojom on-line vedecko-technických informaèných báz, pokraèovala masívnym prienikom nových off-line médií (disketa,
CD-ROM), aby napokon v prudkom vývojovom oblúku vyústila do globálneho online informaèného priestoru  WWW. Nová generácia e-IP sa koncipuje nielen pre
koncového pouívate¾a, ale aj na úèely komplexného strojového spracovania. Vyaduje si to definovanie nových tandardov a postupov technologického, a najmä intelektuálneho spracovania elektronických dokumentov. Univerzálnu a prierezovú
vyuite¾nos e-IP podmieòuje interoperabilita informaèných systémov na vetkých
definovaných vrstvách, poènúc fyzickým formátom údajov (bity, byty, protokoly) a
po opis logickej truktúry a obsahu e-dokumentu vo forme metaúdajových truktúr
a sémantických sietí. Podstata dokumentaènej práce a knihovníckeho remesla sa
v tomto búrlivo rozvíjajúcom prostredí nemení, ba nadobúda na význame pri snahe
o zvládnutie e-informaènej explózie. Nové formy dokumentov a publikaèného prostredia pochopite¾ne vyadujú nové metódy získavania, spracovávania, sprístupòovania a uchovávania a nové dokumentaèné nástroje. Metaúdaje, metaúdajové schémy, formáty a truktúry sú konkrétnym výrazom spomínaných zmien a dokumentujú postupný a systematický rozvoj dokumentaènej teórie a praxe.
Nu teda povzdychnime si nad vyradeným lístkovým katalógom a zamyslime sa nad vysvieteným formulárom na obrazovke poèítaèa, azda tam v håbke mylienok nad èo najvýstinejím opisom dokumentu nájdeme odpoveï na to, e dokumentaèná práca mala, má a bude ma svoj zmysel a zostane hodnotou aj v epoche,
keï sa bude vetko zaèína na malé e-.

Skratky
AIP
CF
DC
DCMI
DO
ER
e-IP
IP
ISAD
ISBD

Archival Information Package  archívna jednotka v systéme OAIS
Computer File  poèítaèový súbor
Dublin Core  formát metaúdajov
Dublin Core Metadata Initiative
digitálny objekt
Electronic Ressource  elektronický prameò
elektronický informaèný prameò
informaèný prameò
International Standard Archival Descriptions
International Standard Bibliographic Descriptions
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ISBN

International Standard Book Number  medzinárodný
identifikátor monografií
ISSN
International Standard Serial Number 
medzinárodný identifikátor seriálov
HW
hardware  technické zariadenie
MARC Machine Readable Code  typ bibliografického formátu
METS Metadata Encoding and Transmission Standard 
schéma metaúdajov
NEDLIB Networked European Deposit Library  EÚ projekt,
model metaúdajov
NLA
National Library of Australia  Národná kninica Austrálie
OAIS
Open Archival Information System 
otvorený archívny informaèný systém
ONIX
ONline Information eXchange  schéma metaúdajov
PREMIS Presentation Metadata Implementation Strategies 
model metaúdajov
SW
software  programové vybavenie
URL
Uniform Resource Locator  jednotná internetová adresa
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Catalogue Leaves Falling Down
Alojz Androviè
A mass use of new technologies for the processing, preserving and accessing
knowledge and information accompanied by a rapid increase in electronic information sources means a significant change in the field of library activities. A classical catalogue card is being substituted by an electronic record, a bound bibliography by
a bibliographic database. Documents acquire the shape of non-material digital
objects more and more. New terms and acronyms are being introduced. A new e-IP
generation is being prepared for the final user, as well as for complex machine processing. New procedures in technological and intellectual processing of electronic
documents need to be defined. A universal and profile usability of e-IP is being determined by interoperability of information systems on every level, from a physical
data format (bits, bytes, protocols) up to a description of logical structure and e-IP
contents in the form of metadata structures and semantic networks. New forms of
documents and publication environment require new methods of acquiring, processing, accessing and preserving new documentation tools. Metadata, their schemes, formats and structures are a concrete expression of the above changes and
document gradual and systematic development of the documentation theory and
practice.
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Variácie na tému:
súborné katalógy a národná
bibliografia
Lýdia Sedláèková

N

árodná bibliografia a súborný katalóg predstavujú dva významné a vzájomne previazané a ovplyvòujúce sa informaèné systémy, obsahujúce mnostvo
metodologických, metodických, organizaèných, technických a technologických aspektov. Majú viacero spoloèných, ale aj rozdielnych charakteristík, prekrývajú sa sèasti zameraním a poslaním.
Oba informaèné systémy dlhodobo významne podporujú uchovanie kultúry a identity jednotlivých národov, èo je tendencia zrete¾ná v medzinárodnom meradle napriek v súèasnosti presadzovanej veobecnej globalizácii.
Národná bibliografia reflektuje svoju epochu a úroveò národnej kultúry. Reprezentuje celý komplex zaznamenávania, uchovávania a sprístupòovania údajov
o intelektuálnej produkcii krajiny, národa. Poòatia a výklady národnej bibliografie sú
rôzne, ale líia sa iba v detailoch. Národná bibliografia predstavuje stály kultúrny
a dokumentaèný záznam publikácií krajiny zaznamenávajúci akumulované poznanie, aktivity a výsledky obyvate¾ov vo vetkých oblastiach ¾udskej èinnosti. Národná
bibliografia, najmä jej súbená èas, napomáha kniniciam pri výbere a získavaní nových dokumentov a slúi najmä ako referenèný zdroj pre knihovníkov, výskumníkov a bibliografov.
Katalóg, a osobitne celotátny, resp. priebene aktualizovaný národný súborný katalóg, mono charakterizova ako základný informaèný zdroj o dostupnosti dokumentov v kniniciach krajiny. Súborné katalógy obsahujúce záznamy o kninièných zbierkach viacerých kniníc existujú v najrôznejích podobách  v minulosti ako
lístkové, alebo èasto ako tlaèené diela: súpisy, zoznamy, miestne zoznamy, knihopisy,
centrálne ústredné, kolektívne katalógy, ba i bibliografie. Sú cie¾om i výsledkom dlhodobých snaení knihovníkov, bibliografov, vedeckých pracovníkov, historikov.
Vzah bibliografie a katalógu, vytvárania bibliografického záznamu a katalogizovania je ve¾mi úzky. Keï nai zahranièní kolegovia hovoria o vytváraní bibliografických záznamov, bene pouívajú slovo katalogizácia. Bibliografický záznam je
v medzinárodnom meradle definovaný ako agregát údajov asociovaných s entitami,
ktoré sú èasto popísané v kninièných katalógoch a národných bibliografiách.
Národná bibliografia zahàòa benú produkciu, ale môe podporova aj retrospektívny záber, ktorý je typický aj pre slovenskú národnú bibliografiu. Výsledkom
nároèného bibliografického prieskumu a spracovania údajov je mnoho významných
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retrospektívnych bibliografií rôznych druhov dokumentov. Cenné sú napr. systematicky po dlhé roky pripravované bibliografie periodík vychádzajúcich na Slovensku. Retrospektívne spracovanie je aktuálne aj v tvorbe súborných katalógov, ktoré
sa odvíjajú od lokálnych katalógov. Kým katalógy kníh vytvárajú slovenské kninice
dlhodobo tak v klasickej, ako aj v podobe online katalógov, katalógy periodík zaèali
aj viaceré väèie kninice budova iba nedávno v súvislosti s aplikáciou automatizovaných kninièných systémov. Problém retrospektívnej katalogizácie prebieha od
konca 90-tych rokov minulého storoèia s väèou èi menou intenzitou v závislosti od
pracovnej kapacity kniníc aj v celotátnom súbornom katalógu periodík.
V histórii oboch systémov mono vystopova vzájomnú spojitos. Napríklad tvorba knihopisu èeských a slovenských tlaèí od dôb najstarích do konca
18. storoèia i Miianikovej bibliografie, ktorou doplnil Riznerovo dielo, boli ve¾mi
úzko spojené s vytváraním a existenciou prvého slovenského súborného katalógu
budovaného v Univerzitnej kninici v Bratislave na prelome 20-tych a 30-tych rokov minulého storoèia. 1
Dlhodobo pouívanou formou národnej bibliografie bola tlaèená podoba, pri
súborných katalógoch rozírená o lístkové katalógy. Od vstupu automatizácie do
kniníc a bibliografických pracovísk pribline od 70-tych rokov minulého storoèia
preli oba systémy výraznými zmenami fyzických nosièov  od diernych títkov,
diernych pások, diskiet pouívaných ako medzièlánky automatizovaného spracovania údajov cez CD ROM po automatizované online bázy dát. irie vyuívanie online databáz mono zaznamena od polovice 90-tych rokov minulého storoèia.
Súborné katalógy a osobitne súborný katalóg periodík na Slovensku získali
podobu online bázy ete v prvej polovici 80-tych rokov ako prvý kninièný katalóg vo
vtedajom Èeskoslovensku. Preiel viacerými systémami i formátmi. Urèitú dobu bol
sprístupòovaný súèasne aj na disketách. Slovenská národná bibliografia vo svojej súbenej èasti prela tie viacerými etapami automatizácie. Pouitie elektronických médií, ktoré spoloène s poèítaèovým hardvérom prechádzajú neustálym vývojom, vyaduje riei aj spôsob ich archivácie a zabezpeèenia dlhodobého prístupu k údajom.
Vo forme oboch systémov býva zhoda s istými výnimkami virtuálnych báz,
ktoré sú zatia¾ vyhradené skôr pre súborné katalógy. Národná bibliografia býva obvykle prezentovaná ako fyzicky existujúci systém, báza, súbor dát. Súborný katalóg
môe by vytváraný aj virtuálne. Vo virtuálnych súborných katalógoch vynára sa
úloha nájs vhodnú technológiu deduplikácie záznamov a dosiahnu systematickú
kontrolu kvality záznamov tak, ako to funguje v reálne existujúcich súborných
katalógoch.
Systém bibliografie i katalógu pracujú dlhodobo s konceptom hlavného záznamu, ktorý bol rozhodujúci u v klasickej forme, prièom rozhodujúcimi charakteristikami sú názov a autor. Aj v automatizovanej online databáze je koncept hlavné1

HERCHLOVÁ, ¼.  SEICHERTOVÁ, M. Vývoj bibliografickej èinnosti v Univerzitnej
kninici od jej zaloenia, s. 95  113.
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ho záznamu, názvu a mena stále dôleitý pri vyh¾adávaní relevantných dokumentov, prièom v online katalógu èi bibliografii mono s úspechom pouíva ich vzájomnú kombináciu, spájanie èi vyluèovanie.
Tvorba záznamov môe by centralizovaná v úplnosti alebo mierne, èi úplne
distribuovaná. Aj pri èiastoènej decentralizácii má centrálne pracovisko  agentúra
zodpovedná za národnú bibliografiu èi súborný katalóg  rozhodujúcu úlohu pri
tvorbe, monitorovaní a zavádzaní tandardov, pri koordinácii a ich aplikácii, pri riadení produkcie a výstupov.
Oproti národnej bibliografii v súbornom katalógu vstupuje do hry aj produkcia iných krajín. Prevauje uòho utilitárna, informaèno-lokaèná úloha. Popri nej
plní aj ïalie funkcie: kooperaènú a koordinaènú, katalogizaènú, tandardizaènú i retenènú funkciu. V nich sa pôsobnos súborného katalógu v znaènej miere prekrýva
aj s národnou bibliografiou. Súèasný katalóg v automatizovanej dobe by mal plni
viacero poiadaviek:
n dovoli pouívate¾om s urèitosou nájs v súbore dokument, ktorý zodpovedá zadaným pecifickým charakteristikám, umoni rozliova medzi
rôznymi dokumentmi,
n kadý objekt v katalógu by mal by popísaný tak, aby mohol by identifikovaný ako jedineèný v celom súbore dát. Medzinárodné odporúèanie
pre bibliografický popis ISBD urèuje poriadok èastí popisu, zoskupuje ich
do oblastí. Nekniné materiály sú problematickejie, lebo èasto chýbajú
také prvky popisu ako poèet strán, titulná strana, resp. unikátny názov,
n prezentova spoloène objekty patriace k sebe,
n musí jednoznaène jasne ukáza (zobrazi), èo bolo nájdené, a vyui pritom aj urèité zoraïovanie. Poèítaè zvládne alfanumerické zoraïovanie,
nedokáe logicky èleni tak, ako to bolo moné v klasickom katalógu. Preto sa do katalogizaèných pravidiel a postupov zaraïujú aj také prvky
u¾ahèujúce logické triedenie, ako je napr. miesto vydania, predmetové
heslá, klasifikácie,
n vybra dokument zodpovedajúci poiadavkám pouívate¾a a na rozdiel od
národnej bibliografie a bibliografií vôbec aj dovoli získa ho, umoni prístup
k vyh¾adaným objektom, tak ku klasickým tlaèeným, ako aj elektronickým
dokumentom. Èitate¾ toti nerozliuje a nie je pre neho rozhodujúce, èi dokument kninica vlastní, alebo má licenèné práva a prístup k nemu.
Národné bibliografie vznikli z potreby zabezpeèi úplnú bibliografickú kontrolu publikácií v období, keï bolo moné jasne vymedzi ich záber na národno-tátnom princípe a keï dokumenty boli publikované v uchopite¾nej a stabilnej podobe.
Dnes sú predstavované súborom viac alebo menej úplných súpisov bibliografických
záznamov dostupných s väèím èi mením oneskorením od vydania popísaných
dokumentov. Absolútna aktuálnos a koherencia zostanú asi navdy nedosiahnute¾nými cie¾mi. ¼udská kreativita a kultúra sú zachytené v stále rastúcom mnostve najrôznejích dokumentov, èo vyvoláva stále zloitejie otázky o zmysluplnej a dosiah-
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nute¾nej miere ich podchytenia. Budúcnos národných bibliografií, a najmä ich úplnosti èo do pokrytia národnej produkcie, je stále viac neistá. Nielene sa rozplývajú
geografické a intitucionálne hranice, ale najmä hranice medzi publikáciami urèenými na distribúciu a ich veobecne a vo¾ne dostupnými variantmi, medzi publikáciami tvorenými stabilnými textami a medzi rôznymi vo¾nými a meniacimi sa výtvormi. Potvrdzuje sa potreba posunu celkového kontextu národných bibliografií, ich
cie¾ov a priorít.2
atva údajov prebieha v súbenej národnej bibliografii i v súbornom katalógu priebene. Kadý systém riei vlastný spôsob získavania, spracovania, uchovania.
Národná bibliografia a jej záznamy sú stabilné. Jej obsah sa nemení ani vtedy, ak v bibliografii spracované dielo u neexistuje v iadnom výtlaèku v iadnej kninici danej
krajiny. Záznam národnej bibliografie hrá dôleitú úlohu v identifikácii národných dokumentov a ich popise a môe by zdrojom pre ïalie informaèné systémy.
V prípade súborných katalógov periodík je napr. potrebné zabezpeèi aj systém priebenej aktualizácie dát, ktoré podliehajú viacerým typom zmien v priebehu
èasu a sprístupòovania dokumentov zaradených do katalógu. Na rozdiel od národnej bibliografie, ktorá koncentruje svoju pozornos na urèitý èasový úsek, súborný
katalóg musí bibliograficky spracova napr. periodikum v celom èase jeho ivota.
Súèasné súborné katalógy vytvárané v automatizovanej forme priebene reagujú aj
na zmeny v kninièných fondoch zúèastnených kniníc a pokia¾ sa z neho nestane
historický informaèný dokument, musí poskytova aktuálnu lokalizáciu dokumentu.
Platformou, na ktorej sa bibliografia a katalóg stretávajú u dlhú dobu v národnom i medzinárodnom meradle, je koncept integrácie, kooperácie, tandardizácie
a harmonizácie, ktorý zohráva dôleitú úlohu. Bibliografické tandardy, to sú ïalie ivotne dôleité prvky v existencii národnej bibliografie i súborného katalógu. tandardy musia by vyuite¾né viacnásobne a slúi na viaceré úèely. Schopnos poskytova viaceré úrovne úplnosti záznamov  t. j. nebra bibliografický záznam ako monolit, ale ako flexibilný element popisu dokumentov.
V oblasti tandardizácie a aplikácie medzinárodných noriem a pravidiel na
Slovensku výrazne napomohol spoloèný èesko-slovenský projekt CASLIN. Priniesol
viaceré pozitívne zmeny a podporu uplatòovania ideí veobecnej bibliografickej registrácie vrátane moností výmeny záznamov v národnom i medzinárodnom meradle, vrátane podpory kooperatívnej katalogizácie. ISBD odporúèania, bibliografické MARC formáty a norma ISO 2709 pre výmenu bibliografických informácií v elektronickej forme implementované v slovenských kniniciach platia aj medzinárodne
a umoòujú vzájomnú výmenu dát. Ich pouitie sa stalo rovnako záväzné pre národnú bibliografiu i pre súborný katalóg, tvorbu ktorého projekt CASLIN výrazne
akcentoval.

2

HAZEN, D. Národní bibliografie ve svìte globalizace: Latinská Amerika.
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Vetky spomínané tandardy boli pripravené pôvodne pre tradièné spektrum dokumentov, pre tvorbu záznamov s dokumentom v ruke. Kadý z normatívnych materiálov má pecifiká a pouitie. Niektoré sa pociujú ako prekáka v medzinárodnom meradle, ktoré postupne odstraòuje natartovaný proces harmonizácie medzi tromi ve¾kými systémami: ISBD, AACR2 (perspektívne AACR3) a ISSN.
Nové informaèné technológie obohatili informaèný svet o nové druhy dokumentov, nový spôsob komunikácie a zároveò nastolili poiadavku informaènej
orientácie v novom, elektronickom prostredí. Elektronická revolúcia s rapídnym
nárastom elektronického publikovania, online dokumentov najmä v internete, priniesla pre bibliografickú registráciu i katalogizáciu ve¾mi závané zmeny i problémy.
Oba systémy majú rovnaké problémy so spracovaním a identifikáciou nových druhov dokumentov, osobitne elektronických.
Obrovský nárast je pre národné bibliografické agentúry nezvládnute¾ný, obvykle absentuje aj legislatívna úprava povinného výtlaèku týchto publikácií. Medzinárodné odporúèanie ISBD (ER), urèené na spracovanie elektronických dokumentov, povauje vetky vzdialené elektronické zdroje za publikované, zverejnené,
a tým vlastne za predmet bibliografického popisu. K zloitosti problému prispieva
rôznos formátov elektronických zdrojov, nestabilnos, efemérnos a ich neuchopite¾nos èi absencia doteraz pouívaných bibliografických elementov. S identifikáciou, registráciou a spracovaním elektronických prameòov zápasia národné bibliografie i súborné katalógy. Problémy bujnenia informácií, elektronických prameòov,
existencia mnostva efemérnych dokumentov s pochybnou kultúrou a odbornou
alebo informaènou hodnotou sú dilemou pre oba informaèné systémy.
Vývoj webovej technológie umonil kniniciam prepojenie záznamov katalógov
s digitálnymi prameòmi a vývoj automatizovaných kninièných systémov pokraèoval ïalej cez zdie¾anie bibliografických záznamov v rámci vlastnej kninice po systémy umoòujúce výmenu dát s externými systémami. A stále poskytujú nové a kvalitnejie sluby. On-line katalóg dlhodobo významne participuje na vytváraní jadra
bibliografického systému. Je zdrojom dát pre ïalie kninièné moduly  akvizíciu,
kontrolu seriálov i výpoièný proces.3 Obsahuje monosti sieového prepojenia na
iné systémy, napr. pomocou protokolu Z39.50 prístup k urèitej vybranej èasti webových dokumentov. Odkazy na webové stránky nachádzajúce sa v bibliografických
záznamoch zvyujú hodnotu záznamov, ale aj nároènos na udriavanie ich aktuálnosti. Dôleitá je tie stálos prameòov.
V dobe, keï pouívatelia h¾adajú okamitý prístup k materiálom a faktom
v nich obsiahnutým, je úloha kniníc, bibliografických agentúr ve¾mi zloitá a celú situáciu zvládajú iba s akosami. On-line katalóg dokáe zabezpeèi prístup iba k malému mnostvu elektronických prameòov vzh¾adom na ekonomickú nároènos èi
nevyhnutnos opakovaného kupovania licencií na prístup k týmto dokumentom.

3

WIGGINS, B. J. Zaøazení elektronických zdrojù do národních bibliografií.
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Nepokrýva ani vetky vo¾ne, bez licencie prístupné napr. elektronické èasopisy, citaèné databázy, fulltextové agregácie, on-line referenèné nástroje a ïalie formy
zdrojov so vzdialeným prístupom.
Národná bibliografia je zaloená najmä na povinnom výtlaèku národnej
produkcie, ktorý je pre òu ivotne dôleitý. Nie tak pre súborný katalóg, aj keï existencia povinného výtlaèku sa v òom odráa v takej miere, v akej katalóg reflektuje
fondy kniníc s právom povinného výtlaèku a najmä s povinnosou jeho konzervaèného uchovávania. Sú vak aj krajiny, kde národnú bibliografiu vytvárajú bez
práva povinného výtlaèku a celkom dobre vïaka korektne vybudovaným vzahom
medzi vydavate¾mi a kninicami. Jednoduchiu situáciu má tých pár krajín, kde sa
povinný výtlaèok vzahuje aj na elektronické dokumenty (pokus bol aj u nás na
Slovensku), alebo funguje kvalitnejia spolupráca kniníc a vydavate¾skej sféry.
V niektorých krajinách sú elektronické zdroje súèasou národnej bibliografie u
nieko¾ko rokov (Austrália4) a odporúèané aj na zaradenie do zákona o povinnom výtlaèku. Okrem povinného výtlaèku je potrebné riei výber, zber, uchovávanie, digitálne archivovanie, v oblasti spracovania popis týchto dokumentov, stále identifikátory, kontrolu prístupu k prameòom, spoluprácu s producentmi (vydavate¾mi). Sú
vetky dokumenty na webe skutoène hodnotné a hodné výberu, spracovania a dlhodobého uchovávania ako národného dedièstva? Problém kritérií výberu a zaraïovania elektronických prameòov do národnej bibliografie i súborných katalógov je
zloitý a èasto aj sporný.
akosti bibliografickej registrácie sú umocnené problémami uchovávania
a sprístupòovania dokumentov z kyberpriestoru, prièom nemono zabudnú ani
na uchovanie samotnej národnej bibliografie alebo súborných katalógov ako významných informaèných prameòov.
Nárast materiálov na webe stále pokraèuje a ich charakter je na míle vzdialený bibliografickým jednotkám. Mnohé materiály predstavujú mix textu, fotografií, zvuku, rôzne simulácie, pri ktorých je ve¾mi aká bibliografická deskripcia. Na
ich popis mono síce poui rôzne vnorené metadáta, ale ich obsah je plne závislý na
intelektuálnom rozhodnutí a popis odzrkad¾uje skôr názor ako fakt.
Tradièné metódy národnej bibliografie, katalogizácie pri spracovaní elektronických dokumentov zlyhávajú. Celý koncept národnej bibliografie, doterajie metódy i prostriedky sú prehodnocované. Pred rovnakým problémom stoja aj súborné
katalógy. Ukazuje sa, e prechádzame od bibliografickej registrácie fyzických zbierok
ku kontrole (registrácii) virtuálnych súborov. Zmena je evidentná vo vetkých oblastiach bibliografickej i kniniènej práce, poènúc selekciou dokumentov urèených na
bibliografické spracovanie, èi zaradenie do katalógu cez pouitie nových bibliografických truktúr a techník, identifikaèných metód a systémov za vzájomnej spolupráce rôznych odborných komunít (bibliografických agentúr, kniníc, agentúr me-

4

PHILLIPS, M. Archiving the web.
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dzinárodných tandardných èísel, múzeí, archívov, odborných skupín pre metadáta,
vydavate¾ov a i.).
Jedným z modelov národnej bibliografie i súborných katalógov pri sústreïovaní a spracovaní údajov aj o elektronických prameòoch je spoloèná aktivita viacerých intitúcií  kniníc, bibliografických agentúr, tvorcov dokumentov a ich vydavate¾ov , ktorá by zvýila bibliografické pokrytie vzdialených elektronických prameòov. K tomu je potrebná ochota spolupracova i jasné pravidlá a dobré dohody.
Rieeniu problémov identifikácie, popisu i výmeny dát o elektronických prameòoch napomáhajú aj rôzne metadátové a identifikaèné systémy. Metadáta sa objavili aj
ako potenciálny zdroj bibliografických popisných údajov a môu podpori aj bibliografické spracovanie elektronických zdrojov. Popisné prvky jedných i druhých sa
vzájomne porovnávajú a uvauje sa o ich vzájomnej konverzii, aj keï to nie je základným cie¾om. Metadáta podporujú dokumentaènú, identifikaènú, vyh¾adávaciu,
lokalizaènú a selekènú funkciu. Stávajú sa dôleitým komunikaèným nástrojom webu. Popisujú obsahové, formálne èi iné charakteristiky iných primárnych údajov vo
forme viac alebo menej uzatvorenej mnoiny atribútov s definovanou sémantikou
a syntaxou. Umoòujú pouívate¾om vyh¾adáva potrebné informácie exaktnejie
a relevantne k ich poiadavkám. Knihovníci i iní odborníci dlhodobo predpokladajú,
e tvorcami metadát budú autori elektronických prameòov, príp. ich vydavatelia.
Jedným zo známych metadátových formátov je Dublin Core Metadata Element Set, tzv. Dublinské jadro, ktorý bol vytvorený najmä pre textové dokumenty.
K jeho prednostiam patrí: jednoduchos, vyuite¾nos pre viaceré typy elektronických zdrojov, jeho medzinárodný charakter, prunos a monos jeho vèlenenia nielen do nových, ale aj do dlhie existujúcich systémov. Pôvodných 15 prvkov Dublin
Core bolo postupne doplnených tzv. kvalifikátormi, zvyujúcimi podrobnos popisu,
ale aj komplikovanos a sèasti aj urèitú nepreh¾adnos vytvoreného popisu. Porovnania truktúr DC a bibliografických formátov MARC naznaèujú monosti ich vzájomnej prevodite¾nosti.
Dôleitým prvkom vetkých metadátových truktúr, vrátane bibliografických, katalogizaèných záznamov sú medzinárodné identifikaèné systémy. Klasickým príkladom sú medzinárodné tandardné èísla kníh a èasopisov  ISBN a ISSN
alebo CODEN. Sú uitoèné aj vo sfére vydavate¾skej, kniniènej, v oblasti kninièných sluieb, ako je napr. MVS, alebo pri vyluèovaní duplicít v súborných katalógoch. (Aj v slovenskom súbornom katalógu periodík je vyluèovanie duplicít záznamov zaloené najmä na princípe ISSN.) Tieto identifikátory boli vytvorené cca pred
30 rokmi pre klasické tlaèené publikácie ale nali vyuitie aj v elektronických dokumentoch. Pouívajú sa aj na oznaèovanie elektronických dokumentov  elektronických kníh, èasopisov, rôznych dokumentov na CD ROM. Ale ich kapacita a výpovedná hodnota je obmedzená a urèujú dokument iba ako celok.
V prípade elektronických sieových dokumentov sú poiadavky na identifikátory vyie. Majú by viacvrstvové a musia dovoli identifikova mnostvo ele-
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mentov  od autora po jednotlivú èas, komponent èi èlánok elektronického prameòa. Vo svete sa rozvíja mnoho identifikátorov tohto typu. Na identifikáciu autorov je
urèený kód ISADN  International Standard Autorithy Data Number, na oznaèenie
audiovizuálnych materiálov kód ISAN  International Standard Adiovisual Materials, hudobných diel: ISWC  International Standard Musical Work Code. ISTC 
International Standard Textual Work Code (medzinárodný tandardný kód diela) 
je urèený na jednoznaèné oznaèenie urèitého diela.
Seriálové dokumenty a ich èasti, napr. príspevky, èlánky, môu by identifikované pomocou SICI  Serial Item and Contribution Identifier, ktoré obsahuje:
ISSN, údaje o vydaní (Item segment), údaje o èlánku/lokácia, kód názvu (Contribution segment) a kontrolný segment. Uvádzanie SICI by ve¾mi pomohlo národným
kniniciam pri identifikácii èlánkov.
Pred pár rokmi vstúpil na medzinárodnú scénu nový metadátový formát
ONIX, pripravený v komerènej vydavate¾skej sfére. Je výsledkom spolupráce EDItEUR, medzinárodnej organizácie pre elektronický obchod s knihami, seriálmi a inými elektronickými publikáciami, a ïalích organizácií. Jeho tvorcovia ho oznaèili za
medzinárodný tandard urèený na komunikáciu bohatých metadát o knihách
a iných dokumentoch, s ktorými operuje kniný trh i kninice.
Do vyuitia metaúdajových schém, truktúr sa stále vkladajú nádeje i poiadavky. Metadátové schémy musia by flexibilné, musia obsahova dostatoèné mechanizmy na zmenu, musia dovoli vytvára jasné vzahy medzi metaúdajmi (opisom) a konkrétnym prameòom, informáciami.
Ve¾kos problému v bibliografickej registrácii a naliehavos jeho zvládnutia
pociujú aj vyspelé krajiny, napr. Spojené táty americké, a vytyèujú si rozsiahle aktivity, ktoré postupne napåòajú. Okrem prípravy rôznych tandardov koncentrujú
pozornos aj na podporu odborných podujatí, vzdelávanie knihovníkov s orientáciou na metadáta a rieenie legislatívnej èasti problému.
Mnohé kninièné a bibliografické intitúcie prijímajú viaceré opatrenia
a odporúèania týkajúce sa uplatnenia metaúdajov, skvalitnenia doterajích bibliografických truktúr. Za nevyhnutnú sa veobecne povauje vzájomná spolupráca
kniníc s archívmi, múzeami, ktoré majú podobné problémy, a súèasne aj s odborníkmi z oblasti metadát i vydavate¾mi, vedcami a autormi odborných a vedeckých
publikácií na internete. Akcentuje sa intenzívne zapojenie kniníc do spolupráce
a prípravy metadátových truktúr pre vydavate¾ov, ktoré pomôe obom stranám.
Potrebu vytvára metaúdaje u na vydavate¾skej úrovni a dosta do povedomia vydavate¾ov, iniciova ich, aby prevzali základnú zodpovednos za metadáta na ich
publikácie.5
Kongresová kninica USA v spolupráci s ïalími odborníkmi vyvinula tandardizovanú schému bibliografických prvkov MODS (Metadata Object Description

5

Bicential conference on bibliographic control for the new millenium.
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Schema)  ako rámec pre prácu s MARC údajmi v prostredí XML, urèený na rôzne
ciele a kninièné aplikácie. Obsahuje aj MARC polia prevane vak s abecedným
oznaèením a v niektorých prípadoch preskupuje údaje z formátu MARC 21. MODS
má dovoli pouívate¾om pracova s marcovskými dátami pod¾a svojich potrieb.6
Ïalím tandardom Kongresovej kninice, ktorý vyuíva XML, je METS (Metadata
Encoding and Transmission Standard)7 pripravený ako výmenný formát pre prenos
metadát. METS je urèený pre digitálne kninice druhej generácie na zápis i výmenu
popisných, administratívnych a trukturálnych metaúdajov spojených s digitálnymi
objektmi.
Tvorcovia metadát, odborníci z oblasti medzinárodných bibliografických formátov a medzinárodného tandardného popisu dokumentov èoraz viac berú do
úvahy teoretický, metodologický koncept IFLA: FRBR  Functional Requirements for
Bibliographic Records.8 Táto túdia o funkèných poiadavkách na bibliografický záznam, vypracovaná medzinárodným tímom odborníkov pre meniace sa prostredie
bibliografických dát, prináa nový poh¾ad na bibliografický záznam a jeho tvorbu.
Vyvolala mnoho reakcií, a to nielen v knihovníckom svete. V súèasnosti je základom
pre reflektovanie podstaty, cie¾ov a procesov v bibliografickom popise. Priniesla novú terminológiu, zmenu princípov a prístupov k tvorbe bibliografického záznamu.
Vychádza zo irokého spektra dát pertinentných k textovým, kartografickým, audiovizuálnym, grafickým a trojdimenzionálnym materiálom (k papieru, filmu, magnetickej páske a optickým médiám) a k akustickým, elektrickým, digitálnym a optickým spôsobom záznamu. Cie¾om tejto túdie bolo urèi základný trukturálny rámec
pre bibliografický popis, stanovi prvky nevyhnutné pre bibliografický popis a stanovi ich organizáciu v súlade s potrebami pouívate¾ov. Súèasne vytvára koncept
modelu pre národné databázové systémy. Definuje bibliografický prameò ako druh
dokumentu, ktorý je základom pre bibliografický popis a môe by na akomko¾vek
médiu alebo na kombinácii médií, resp. nemusí ma fyzikálnu podstatu. Pouíva
termín prameò, zdroj (resource) namiesto slova publikácia, pretoe pod slovom
publikácia sa rozumie najmä tlaèený dokument. Berie do úvahy èlenitos, truktúrovanos, viacvrstvovos popisovaného objektu a namiesto doterajieho plochého
záznamu kladie dôraz na vytváranie informaèných diskrétnych jednotiek. Medziiným prináa aj iný poh¾ad na problematiku autorstva.
Rámcové poiadavky na funkciu bibliografických záznamov definujú 3
základné skupiny entít (objektov). V prvej skupine, do ktorej sa radia výsledky intelektuálnej alebo umeleckej èinnosti, rozliujú medzi dielom (work), vyjadrením
(expression), prevedením (manifestation) a konkrétnou fyzickou jednotkou diela (item).
Vyjadrenie sa charakterizuje ako realizácia diela v rôznej forme. Prevedením je materializácia, fyzická reprezentácia èi fyzikálna podstata diela, kde úlohu identifikátorov
6
7
8

MODS Metadata Object description.
METS Metadata Encoding & Transmission Standard.
Functional requirements for bibliographic records.
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manifestácie, prejavu jednotlivých diel (vydaní) plnia napr. ISBN a ISSN. Druhú
skupinu entít tvoria osoby a korporácie. Sú zodpovedné za intelektuálny a umelecký
obsah alebo za fyzickú produkciu a írenie produktov. Tretia skupina zahàòa doplòujúce entity, ktoré slúia ako predmet diela  koncept (poòatie, predstava, udalosti a miesta). FRBR vymedzujú aj základné poiadavky na záznam národnej bibliografie a definujú základnú úroveò tohto záznamu.
Materiál pouíva zloitú terminológiu, ako prenosnú do iných jazykov,
ktorá sauje jeho skutoèné pochopenie a správne uplatnenie. Preklad a výklad jednoslovných anglických termínov opisom, viacerými slovami, èi významovo odlinými termínmi spôsobujú znaèné problémy. Osobitný problém predstavuje rozlíenie medzi pojmami work a expression, ktoré sú abstraktné a súvisia s intelektuálnou
a umeleckou èinnosou.
Napriek týmto problémom je vo svete o tomto materiáli ivá diskusia, ktorá
na slovenské odborné fóra bohuia¾ zatia¾ neprenikla.
Vo svete dnes u existuje mnoho systémov, databáz a katalógov, ktoré buï
integrujú v sebe klasické i moderné typy dokumentov, alebo sa zaoberajú iba elektronickými prameòmi. Niektoré z týchto systémov vytvárajú popis zdrojov pod¾a
vlastných schém, iné vyuívajú medzinárodne dohodnuté tandardy, v ktorých nové informaèné pramene nali svoj odraz. Ich typologický záber nie je vak ploný,
ide o výber dokumentov.
Katalógy a v tom aj súborné katalógy zabezpeèujú rýchly a dobrý prístup ku
fondom kniníc, ale predovetkým na úrovni dokumentov a materiálov ako celku
a nie na analytickej úrovni. Pouívate¾ dnes preferuje sprístupnenie informácií v dokumentoch, nie získanie bibliografického záznamu, a tak sa èas odborníkov domnieva, e katalógy pri plnení najzákladnejej úlohy  správy prístupu a evidencii fyzických kninièných fondov  dosiahli u maximum a vyèerpali svoje monosti rozvoja. Ïalí vkladajú nádej do skvalitòovania rozvoja obsahu i funkcií katalógov.
Zaujímavým rieením je napr. medzinárodná báza elektronických èasopisov budovaná v Nemecku  EZB, ktorá je prepojená s národným nemeckým súborným katalógom periodík ZDB.
V odbornej sfére zaèína prevláda názor, e katalóg má slúi ako portál, ako informaèná sluba vyuívajúca technologickú infratruktúru. Kninièný portál musí
spåòa mnostvo úloh a poiadaviek, aby mohol pre pouívate¾ov plni funkciu
hlavnej webovej brány k digitálnym zdrojom a slubám napomáhajúcej identifikáciu
a výber h¾adaných dokumentov.9 Mal by podporova zoskupovanie a dobrý popis informaèných prameòov a rozhodovanie o ich uitoènosti pre konkrétneho pouívate¾a. Ich úlohou by malo by umoni paralelné vyh¾adávanie mnohých zdrojov, èi sú
to licencované elektronické pramene, bázy dát, webové stránky a kninièné katalógy
s prepojením na plné texty. Pri ich tvorbe zohráva mimoriadnu úlohu interoperabi-

9

BYRUM, J. D. On-line katalogy a knihovní portály v souèasném informaèním prostøedí.
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lita ako schopnos systému pracova s inými systémami bez vynaloenia osobitnej
námahy zo strany pouívate¾a. Cie¾om je vybudova pre pouívate¾ov jednoliaty
blok sluieb z komponentov, ktoré sú vzájomne technicky odliné a spravujú ich rozlièné organizácie, a dosiahnu vzájomnú komunikáciu a výmenu informácií medzi
systémami. Výsledkom je zabezpeèenie jednoduchého vyh¾adávania, prenosu, zdie¾ania rôznych typov informácií z rôznych zdrojov (knihy, muzeálne artefakty, umelecké diela) v rôznych katalógoch a doménach (kninice, múzeá, galérie, archívy
a podobne). Na úspené dosiahnutie interoperability systémov je potrebné urèi
pravidlá komunikácie a výmeny údajov, k èomu opä slúia tandardy pre metadáta, komunikaèné protokoly a výmenné formáty.10 K¾úèovú úlohu v oblasti integrácie
a interoperability medzi jednotlivými systémami pracujúcimi s rôznymi formátmi a
aplikaènými protokolmi majú tie metadáta.
Rozvoj národnej bibliografie a súborných katalógov a východiská pri rieení
problémov sú v uplatòovaní nových metód, technológií, vo vzájomnej spolupráci
v národnom i medzinárodnom meradle, vyuívaní výsledkov medzinárodných projektov i v zapájaní sa do ich rieenia. Predpokladom ïalieho rozvoja je najmä podpora projektov orientovaných týmto smerom a iria participácia slovenských kniníc na medzinárodných aktivitách.

Zoznam bibliografických odkazov
Bicential conference on bibliographic control for the new millenium.
In LC Cataloging Newsline [online]. 2000, vol. 8, no. 12. Dostupné na
internete: <http://www.loc.gov/catdir/lccn/lccn0812.html>
BYRUM, John D., Jr. On-line katalogy a knihovní portály v souèasném informaèním
prostøedí. In Knihovna plus [online]. ISSN 1801-5948, 2005, roè. 16, è. 1.
Dostupné na internete: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna51/519byrum.htm>
BYRUM, John D., Jr. Úloha národních bibliografií pøi poskytování bibliografického
pøístupu ke vzdáleným elektronickým zdrojùm: problémy a øeení.
In Národní knihovna. ISSN 0862-7487, 2002, roè. 13, è. 4, s. 262267.
eCulture. Interoperabilita informaèných systémov. Bratislava: Univerzitná kninica
v Bratislave, 2006. 79 s. Interný materiál.
Functional requirements for bibliografic records. [online]. IFLA 1998.
Dostupné na internete: <http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr1.htm>

10

e-Culture. Interoperabilita informaèných systémov.

sbp_1_2006.qxd

42

21.11.2007 10:24

Page 42

STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA I/2006

HAZEN, Dan. Národní bibliografie ve svìtì globalizace: Latinská Amerika.
In Knihovna plus [online]. ISSN 1801-5948, 2005, roè. 16, è. 1.
Dostupné na internete: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna51/5160hanzen.htm>
HERCHLOVÁ, ¼udmila  SEICHERTOVÁ, Marta. Vývoj bibliografickej èinnosti
v Univerzitnej kninici od jej zaloenia. In Univerzitná kninica v Bratislave
191419191959. Martin: Matica slovenská, 1959. 159 s.
METS Metadata Encoding & Transmission Standard. 20.09.2006. [online].
Dostupné na internete: <http://www.loc.gov/standards/mets/>
MODS Metadata Object Description. 20.09.2006 [online].
Dostupné na internete: <http://www.loc.gov/standards/mods/>
PHILLIPS, Margaret. Archiving the web: the national collection of Australian
online publications. A paper presented by..., Manager, Digital Archiving,
National Library of Australia at the International Symposium on Web
Archiving, National Diet Library, Tokyo, Japan, 30 January 2002. [online]
Dostupné na internete: <http://www.nla.gov.au/nla/staffpaper/2002/phillips1.html>
WIGGINS, Beacher, J. Zaøazení elektronických zdrojù do národních bibliografií.
Pøehled IFLA. In Knihovna. ISSN 1801-3252, 2005, roè. 16, è. 2, s. 59  66.
Dostupné na internete: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna61/wiggins.htm>

Variations On Union Catalogues
and National Bibliography
Lýdia Sedláèková
The article deals with the development and relations between two important
information systems, national bibliography and a union catalogue, in the changing
information environment. The author devotes her attention to the similarities and
differences in their mission, tasks and orientation. Rapid increase in electronic sources, their registration and processing which require change of traditional procedures
and methods, all of this has become a commom problem. Defining a new concept of
national bibiliography and union catalogues is a perspective way of how to solve
this. It should be done through securing access to elecronic documents, developing
union catalogues into library portals, using metadata structures, enhancing efficient
cooperation with creators and publishers of electronic documents and a broader involvement of Slovak libraries in domestic and international projects.
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Ochrana dokumentov
a aktivity odboru ochrany
dokumentov UKB
Emília Hanusová

P

oslaním kniníc je poskytova informácie v maximálnej monej miere irokej
kultúrnej verejnosti a zároveò chráni nosiè týchto informácií ako zdroj kultúrneho dedièstva národa. Tieto dve základné funkcie sú vo vzájomnej kontradikcii, pretoe stálym pouívaním kniných jednotiek dochádza k ich opotrebovaniu
a degradácii. Drvivá väèina informácií sa v súèasnosti nachádza na papierovom nosièi. Práve papier patrí medzi tie vynálezy, ktoré azda v najväèej miere ovplyvnili rozvoj
civilizácie a kultúry. Papier bol vynájdený a cie¾avedome zdokona¾ovaný pre záznam
a uchovávanie kresleného a písaného prejavu, neskôr tlaèeného znaku a v súèasnosti
je jednoznaène najrozírenejím médiom a nosièom informácií.
Papier je ploný materiál vytvorený uloením rastlinných, ivoèínych alebo
syntetických organických a anorganických vlákien, zmesí týchto vlákien alebo s prímesou pomocných látok, prípadne zo suspenzie takým spôsobom, e sa vlákna splstia a navzájom viau. Za poèiatok výroby papiera sa povauje rok 105 po Kr. a za jeho objavite¾a Cchaj-Lun, dvorný úradník èínskeho cisárskeho dvora. Odvtedy sa
rozvíjala výroba papiera, zaloená na splsovaní vodnej suspenzie upravených bunièinových vlákien cez jemnú bambusovú roho upevnenú v rámiku, z ktorej sa papier snímal a suil. Hlavnou surovinou na jeho výrobu sa stali ¾anové a bavlnené
handry. Tajomstvo výroby papiera si udrala Èína a do polovice 8. stor., keï Arabi
donútili èínskych zajatcov vyrába papier v Samarkande. Prostredníctvom Arabov sa
papier dostal najprv do panielska, kde sa u v 12. stor. zaznamenala existencia továrne na výrobu papiera v Játive, odkia¾ sa potom znalos výroby papiera rozírila do
ostatnej Európy.
Papier sa v podstate a do polovice 19. stor. vyrábal ruène a z handier. Ustaviène rastúcu spotrebu papiera na celom svete nemohla kry ani strojová výroba,
ktorá postupne nahradzovala ruènú výrobu, pretoe nedostatok handier nedovo¾oval jeho masovú výrobu. Základnou surovinou, ktorá v plnej miere nahradila handry a umonila prudký rast výroby papiera, sa stalo drevo. Zaèalo sa pouíva v polovici 19. stor. po vynáleze F. G. Kellera, ktorý prvý rozvláknil drevo mechanicky.
V tom èase sa zaèína aj výroba chemických bunièín  nátronovej, sulfitovej a sulfátovej  ako surovín na výrobu papiera a pouívanie kaolínu ako plniacej látky pre
papier. Úlohou papierenských plnív je vyplòova medzery medzi vláknami, zlepova rovnomernos papiera, vyrovnáva povrch, zvyova rozmerovú stálos a hlad-
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kos. K najpouívanejím plnivám patrí kaolín a uhlièitan vápenatý. Aby papier získal mechanickú pevnos a odolnos voèi rozpíjaniu písacích látok, treba ho gleji. Pravidelné glejenie krobom zaviedli Arabi asi koncom 8. stor. a v papieròach sa pouívalo a do 14. stor., keï krob nahradili ivoèínym glejom. V roku 1807 M. F. Illich
v Erbachu uverejnil prvú prácu o iviènom glejení s pouitím kamenca a ivice,
ktoré sa neskôr ujíma a postupne vytláèa pouívanie ivoèíneho gleja. Tento spôsob
glejenia sa vyuíva pri výrobe papiera prakticky a doteraz. Jeho hlavnou nevýhodou z h¾adiska stálosti a trvanlivosti papiera je, e prebieha v kyslom prostredí a spôsobuje kyslos papiera. Rozsiahlym túdiom sa toti zistilo, e kyslos papiera je hlavným faktorom spôsobujúcim jeho degradáciu. Základnou zlokou vláknin pouívaných na výrobu papiera je makromolekula celulózy. Je to lineárny polymér
ß-D-glukopyranózových jednotiek pospájaných v polohách 1, 4. Tieto väzby sú pomerne stále v neutrálnom a alkalickom prostredí, v kyslom prostredí vak hydrolyzujú, t. j. rozkladajú sa. Výsledkom hydrolytického rozkladu je zniovanie polymerizaèného stupòa, èie krátenie reazcov makromolekúl celulózy, èo sa prejavuje
v zhorovaní mechanických vlastností papiera, v jeho krehnutí a ltnutí. Preto odstránenie kyslosti novodobých papierov predstavuje jeden z najnaliehavejích konzervaèných problémov súèasnosti vzh¾adom na ve¾ké mnostvá takýchto papierov
v archívoch a kniniciach na celom svete.
Podobné problémy spôsobujú aj novinové zbierky. Novinový papier z h¾adiska svojej kvality je urèený prakticky na jednorazové pouitie a nie na dlhodobé
uloenie. Preto aj suroviny a spôsob výroby novinového papiera a tým aj jeho trvanlivos  vzh¾adom na enormné kvantá produkcie novinového papiera  sú adekvátne danému úèelu.
Keïe acidita je primárnou príèinou degradácie obrovského mnostva kníh
a dokumentov na papierovom nosièi, h¾adajú sa masové metódy, ktoré by boli
schopné v adekvátnych mnostvách neutralizova vysokú kyslos papierov a súèasne zabezpeèi aj ich spevnenie a zlepenie mechanických vlastností. Hrozba degradácie kyslých papierov ohrozuje vetky archívy, kninice, ale i mnohé ïalie intitúcie, v celosvetovom meradle sa vyvíja znaèné úsilie s mimoriadnymi finanènými
podporami projektov, metód a procesov na elimináciu degradaèných faktorov.
Pretoe táto problematika je ve¾mi závaná, zaoberala sa òou aj Európska komisia pre ochranu a sprístupòovanie (Europen Commision on Preservation and Access), ktorá vydala publikáciu o masovej deacidifikácii. Vzh¾adom na to, e niektoré
z týchto procesov sa u rutinne pouívajú, iné sú stále vo vývoji, uvedieme aspoò základné informácie o najznámejích z nich.
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Preh¾ad známych procesov a technológií
Metódy na báze WEI TO
(Mg v organickom prostredí  metylmetoxymagnéziumkarbonát  MMMK):
n WEI TO proces Kanada. WEI TO Associates, Matteson, USA.
Poloprevádzkové zariadenie, 42 000 kníh za rok, cyklus trvá 43  53 hodín,
cena za jednu knihu je 3  7 USD, získaná alkalita je v rozmedzí pH 7,5 
9,5; nevýhody: pouitie metanolu a freónov.
n WEI TO proces Francúzsko.
Vyuívaná kapacita je 20 000 kníh roène, cyklus trvá 56 hodín, cena za jednu knihu je 4,8  7,6 USD, alkalita papiera je 5,8  9,7; odstránené nevýhody kanadského procesu.
n FMC proces USA.
Kapacita 300 000 kníh za rok, cyklus 8 hodín, cena za jednu knihu 3  10
USD, reálnych informácií je málo napriek propagaènému videozáznamu.
n Battelle proces USA a Nemecko. Zentrum für Bücherhaltung GmbH, Lipsko.
Modifikácia WEI TO. Kapacita 200 000  300 000 kníh za rok, cyklus 40 hodín, cena za jednu knihu je 9 USD alebo 20 EUR za 1 kg knihy, predpokladajú sa servisné sluby, relatívne dobre prepracovaná technológia,
funkèné zariadenie je v Lipsku.
n Papersave Swiss. Nitrochemie AG Wimmis, vajèiarsko.
Zariadenie prevádzkuje súkromná spoloènos a ide o modifikáciu Battelle
procesu. Do zariadenia mono v jednom cykle umiestni 16  24 bených
metrov kníh alebo archívnych dokumentov. Cena za neutralizáciu jednej
knihy nie je známa.
n Bookkeeper. Kongresová kninica, USA. Úèinná látka: MgO.
n Libertec proces. Libertec Bibliothekendienst GmbH, Norimberg, Nemecko.
Úèinná látka: MgO. Modifikovaná forma Bookkeeper, prièom sa prákový
MgO vháòa vzduchom do papiera.
n Booksaver. Deacidifikácia v plynnej fáze. British Library proces (hlavným
cie¾om je spevnenie papiera) a èiastoèná deacidifikácia.
n Bückeburg proces. Neschen AB, Bückeburg, Nemecko.
Neutralizácia prebieha vo vodnej fáze (inak ako pri spomínaných procesoch) a je urèená predovetkým pre archívny materiál (neutralizujú sa
jednotlivé listy papiera).
Podrobnejie o metódach hromadnej deacidifikácie sa budeme zaobera v budúcich príspevkoch, pretoe hrozba degradácie kyslých papierov ohrozuje vetky intitúcie vlastniace papierové dokumenty.
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Odbor ochrany dokumentov má tyri oddelenia:
n Oddelenie reprografických sluieb vykonáva ochranné kopírovanie papierových dokumentov naej intitúcie pre klientov kninice i pre vnútornú
potrebu. Je vybavené modernou kopírovacou technikou, vèítane peciálnych skenerov potrebných na kopírovanie z kníh.
n Oddelenie kninej väzby viae periodiká, opravuje a preväzuje novodobé kni-

né jednotky, vyhotovuje rôzne kartonáne výrobky (katule, obaly, tubusy...) pod¾a poiadaviek oddelení kninice a spracúva vetky interne tlaèené
materiály  informaèné letáky, tlaèivá, publikácie edièného plánu a pod.

n Oddelenie retaurovania a konzervovania bolo zaloené v roku 1962. Dnes má

sedem kvalifikovaných pracovníkov (piatich retaurátorov a dvoch chemikov-retaurátorov). Hlavnou èinnosou pracovníkov je retaurovanie a konzervovanie historických kniných fondov, ktoré patria k najvzácnejím vo
vetkých kniniciach. Kadý z takýchto kniných skvostov je umeleckým
dielom a je kultúrnym dedièstvom národa.
Pred retaurátorsko-konzervátorským zásahom sa musí urobi prieskum stavu dokumentu. Treba si uvedomi, e pre ïalích pouívate¾ov
a bádate¾ov má okrem obsahu knihy ve¾ký význam kadý detail väzby
a kniného bloku. Ve¾kú vypovedajúcu hodnotu majú i poznámky, ktoré
sú písané na prídotiach, predsádkach alebo na vo¾ných okrajoch tlaèeného textu. Retaurátor musí registrova spôsob itia zloiek do bloku, vyívanie kapitálku, biologické pokodenie, stopy po sponách a nároniciach,
spôsob vyhotovenia a materiál väzbových dosiek a mnoho ïalích detailov. O týchto skutoènostiach treba vyhotovi písomný i fotografický záznam. Po zhodnotení vetkých aspektov a èasto aj po konzultácii s historikom sa vyberie spôsob, metodika a materiály vhodné na retaurovanie
a konzervovanie prísluného dokumentu. Mimoriadnu pozornos treba
venova mikrobiologickému pokodeniu knihy  stopám po plesniach
a po èrvotoèi, ktoré u pokodili väzbu èi kniný blok, a ak je to potrebné,
musí sa kniha dezinfikova, aby sa zamedzilo rozíreniu pokodenia.
Samotný retaurátorsky zásah je vdy spojený aj s konzervaèným zásahom a je v rukách retaurátora, jeho odborných znalostí, remeselnej
a umeleckej zruènosti. Kadá kniha je svojím prevedením jedineèným
umeleckým dielom. Kniná väzba je vytvorená z rôznych materiálov 
drevo, papier, koa, pergamen, kovové prvky a pod., a preto aj jej retaurovanie vyaduje iroké odborné znalosti a kladie vysoké nároky na zruènos a remeselné schopnosti. Ve¾ké mnostvo retaurátorských zásahov
mono uskutoèni bez rozoberania väzby. Dôvodom na demontá väzby
a rozoberanie kniného bloku na jednotlivé zloky a listy je pokodenie itia,
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ktoré sa stalo nefunkèným alebo rozsiahle mechanické èi chemické pokodenie papiera, take jeho oetrenie sa musí robi mimo kniný blok.
Zretaurovaná kniha by nikdy nemala vyzera ako nová. Skúsený
retaurátor obmedzí svoje zásahy na minimum a zachová na väzbe i kninom bloku èo najviac pôvodných prvkov a vyhne sa zbytoèným rekontrukciám a vylepovaniam väzby, pravdae, pokia¾ nejde o dôleité funkèné prvky.
n Najmladím z oddelení odboru je digitalizaèné oddelenie. Jednou z dôlei-

tých úloh kninice je èo najviac sprístupni svoje fondy irokej verejnosti,
zároveò ich vak musí chráni, zvlá vzácne a najiadanejie originály.
Pracovníci digitalizaèného oddelenia realizujú ochranné digitalizovanie
vzácneho a ohrozeného kniného fondu a sprístupòujú ho irokej kultúrnej verejnosti, èím sekundárne vytvárajú nové zdroje informácií. Pravidelne aktualizujú podstránky Pamä sveta na www.ulib.sk., na ktorej mono vyh¾ada zdigitalizované dokumenty, ako i plné texty v Zlatej niti slovenskej literatúry.

Z uvedených èinností je zrejmé, e rozsah pôsobnosti odboru ochrany dokumentov má ve¾mi irokú kálu pracovných aktivít s rôznorodou odbornou tematikou. Prioritou vak zostáva ochrana informácií na papierovom nosièi vzh¾adom na
jeho dominantné kvantitatívne postavenie v rámci kninièných fondov. Pracovníci
odboru ochrany dokumentov svojou prácou prispievajú k úsiliu vetkých pracovníkov kniníc, archívov, èi iných kultúrnych intitúcií. Ich cie¾om je maximálne sprístupni a zároveò ochráni svoje fondy, ktoré sú kultúrnym dedièstvom národa.
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Document Conservation and Activities
of the Department of Document Conservation
at the University Library in Bratislava
Emília Hanusová
The main mission of libraries is to provide information to a general public; at the
same time also to preserve this information and its carriers as national cultural heritage. However, these two basic tasks are often in mutual contradiction because a frequent
use of books and other library units causes their deterioration and degradation.
Paper is a plane felted material made from vegetable, animal or synthetic organic or inorganic fibres, or their mixture with additive materials (coloring matters,
sizing material such as rosin or glue, and fillers such as sulfate of lime, kaolin or calcium carbonate).
Until the middle of the 19th century, paper was made by hand from rags. The
continuous worldwide growing demand for its consumption could not be covered
neither by machine-made production which gradually replaced hand-made production because the lack of rags did not make possible its mass production. The basic raw material which completely replaced rags and enabled rapid growth of paper
production became wood. It started to be used in the middle of the 19th century after
the F. G. Keller´s invention of mechanical wood fiberization. In 1807, M. F. Illich
published in Erbach the first study on rosin sizing with using alum and rosin which
was later became established and replaced animal sizing. This sizing technology is
used in paper production until nowadays. Its main disadvantage from the point of
paper permanence and durability is that it is proceeded in acidic medium which caused paper acidity.
Although many investigations have been concerned with paper ageing, the
factors influencing permanence and durability of paper have not yet been fully established. Owing to the complex compositions of papers and variations from grade to
grade, many types of degradation are possible. For cellulose fibres these can include
particularly hydrolysis, oxidation, crosslinking, photolysis, photooxidation and thermal decomposition.
Certainly one of the most significant factors is hydrolysis of the cellulose caused by excessive acidity in the paper. Acids may be presented from several sources
but the most common source  for papers produced since the half of the 19th century
 is the alum (potassium aluminium sulphate) used in rosin sizing. Hydrolysis of
alum can lead to formation of sulphuric acid in the sheet.
At present, elimination of paper acidity represents one of the most urgent
conservation problems because of enormous quantities of such paper in libraries and
archives all over the world. Therefore a survey of commercially used mass deacidification processes is at least briefly presented.
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Sväté písmo u Slovákov.
Slovenské preklady a vydania
Svätého písma na území Slovenska
Jozef M. Rydlo

P

riekopníkmi pouívania reèi ¾udu, národných jazykov pri evanjelizovaní národov boli u v 9. storoèí svätí bratia Kontantín-Cyril a Metod zo Solúna,1 museli vak èaka nieko¾ko storoèí, kým ich dielo bolo úplne pochopené a zhodnotené. A v roku 1880 pápe Lev XIII. encyklikou Grande mundus rozíril ich uctievanie na celú Katolícku cirkev. Bratom zo Solúna venovali dôleité dokumenty
pápei Ján XXIII., Pavol VI.2 a Ján Pavol II.3, ktorý ich  spolu so sv. Benediktom  vyhlásil za spolupatrónov Európy. K zvyovaniu tohto záujmu nepopierate¾ne prispel
Druhý vatikánsky koncil. Podporil toti takú evanjelizáciu, ktorá sa zakladá na konkrétnych miestnych reáliách, ekumenizme, ¾udských právach a náboenskej slobode.
Faktom je, e duchovné dedièstvo, ktoré nám zanechali svätí Cyril a Metod,4 o tisíc
rokov predbehlo nielen kresanské, ale aj kultúrne a obèianske hodnoty, na ktoré je
naa doba zvlá citlivá  nie náhodou sa o nich hovorieva, e boli pôvodom Gréci,
vzdelaním Byzantínci a srdcom Slovania.
Slováci, ktorí patria k najstarím národom Európy, avak paradoxne k najmenej známym, hoci sa ich vlas nachádza v srdci Európy, sú priamymi potomkami
a dedièmi evanjelizaèného diela svätých Cyrila a Metoda.
Poèiatky kresanskej akulturácie Slovákov siahajú a do 7. storoèia, keï do
Samovej ríe priiel opát Amandus5 s túbou íri kresanské uèenie medzi slovanským obyvate¾stvom, ktoré ríu za¾udòovalo. Pravdepodobne lo o prvý pokus o obrátenie najstarích predkov Slovákov na kresanskú vieru. Na sklonku 8. storoèia zaèali prenika na územie starých Slovákov bavorskí misionári zo So¾nohradu a Pasova.
V rovnakom èase a mono ete aj skôr na slovenskom území pôsobili byzantskí misionári, ktorí pochádzali najmä z aquilejského patriarchátu, ktorý sa nachádzal
v severovýchodnej Itálii. V roku 827 (alebo 829) v Nitre v dàave knieaa Pribinu
1
2
3
4
5

LACKO, M. Svätí Cyril a Metod.
PAULUS PP. VI. Epistula apostolica ad exc. mos présules clerum et Christifideles
Cecoslovachiae, s. 137  149.
IOANNES PAULUS PP. II. Epistula encyclica, s. 779  813. JOHANNES PAULUS PP. II.
Slavorum apostoli.
LACKO, M. Il metodo missionario dei SS. Cirillo e Metodio presso i popoli slavi, s. 51  70.
TISO, F. The Empire of Samo, s. 1  22.; BARTEK, H. The Slovaks and King Samos Empire,
s. 49  64.
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so¾nohradský biskup Adalrám vysvätil prvý kresanský kostol na slovenskom území
a zároveò prvý kresanský chrám na celom území obývanom západnými Slovanmi.
Postupom èasu sa tátny útvar starých Slovákov upevnil a v roku 858 krá¾ Rastislav
vyjadril elanie ma na svojom území vlastnú cirkevnú truktúru, ktorú by spravovali slovenskí kòazi a biskupi. Obrátil sa teda priamo na pápea Mikuláa I. s prosbou, aby mu poslal biskupa a kòazov, ktorí by uskutoènili tento zámer. Pápe Mikulá I. vak nemohol urobi zados tejto iadosti; nieeby nemal k dispozícii takých
kòazov, ale konal tak skôr z politických dôvodov. Krá¾ Rastislav sa teda obrátil na byzantského cisára Michala III. a poiadal ho, aby mu poslal biskupa a uèite¾ov, ktorí by
slovenskému ¾udu zvestovali evanjelium v ich vlastnom jazyku. Staroslovenský panovník napísal do listu, ktorý poslal Michalovi III.: ...ná ¾ud pohanstvo odvrhol
a kresanského zákona sa drí...6
Byzantský cisár vypoèul Rastislavovu prosbu a poslal mu misiu uèite¾ov viery a práva, ktorú viedli bratia Kontantín a Metod. Kontantín, zvaný Filozof, patril
k najvzdelanejím muom na cisárskom dvore. Narodil sa v Solúne, èie v meste,
ktorého okolie bolo husto osídlené slovanským obyvate¾stvom. Mono preto predpoklada, e Kontantín vïaka svojmu ve¾kému jazykovému nadaniu rozumel a ovládal miestne slovanské náreèie. Aj jeho brat mních Metod, ktorý bol v mladosti poverený funkciou administratívneho úradníka cisárskeho dvora medzi slovanským
obyvate¾stvom, zrejme ovládal jazyk, ktorým hovorili. Vtedy síce tento jazyk nemal
písomnú podobu, lebo v tom èase Slovania ete nemali svoje vlastné písmo. Preto u
v Kontantínopole Kontantín zostavil pre Slovanov zvlátnu abecedu a zároveò
zaèal do jazyka Rastislavových Slovákov preklada najvýznamnejie náboenské
texty. V roku 863 na staroslovenské územie dorazila misia byzantských vyslancov
a vierozvestov. Kontantín a Metod sa hneï pustili do práce a zaloili na Slovensku
prvú vysokú kolu pod¾a vzoru kontantínopolskej akadémie. Do staroslovenského
jazyka z gréètiny a latinèiny preloili liturgické texty, ve¾kú èas Svätého písma a zásadné texty cirkevného práva a rímskeho obèianskeho práva.
Pápe Mikulá I. pozval Kontantína a Metoda a ich slovenských iakov do
Ríma, aby ich vysvätil za biskupov a kòazov. Po ceste sa zastavili v Benátkach, kde
viedli závané teologické rozpravy s benátskymi kòazmi a biskupmi o jazyku, ktorý
sa pouíval na bohoslubách a ktorý zaviedli u starých Slovákov.
Vo Veènom meste ich privítal u nový pápe Hadrián II., ktorý schválil ich
misionársku èinnos a povolil pouíva starú slovenèinu na bohoslubách.
14. februára 869 zomrel Kontantín, ktorý sa pred smrou uchýlil do gréckeho klátora a prijal reho¾né meno Cyril. Hadrián II. ho dal pochova s najvyími poctami v Chráme svätého Klementa v Ríme a Metoda vymenoval za svojho legáta
v slovanských krajinách. Zveril mu bulu Gloria in excelsis Deo, adresovanú krá¾ovi

6

RATKO, P. Pramene k dejinám Ve¾kej Moravy, s. 224; Porov. GRIVEC, F.TOMIÆ,
F. Constantinus et Methodius thessalonicenses, s. 129.
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Rastislavovi a knieatám Svätoplukovi a Koce¾ovi, ktorou úradne potvrdil starú slovanèinu, teda starú slovenèinu, ako bohosluobný jazyk.
Sväté písmo je prameòom kresanského ivota. Prija kresanstvo znamená
v istej podobe prija aj Sväté písmo.
V akej podobe ilo Sväté písmo medzi Slovákmi?
Ako a kedy sa Sväté písmo dostalo na Slovensko?
Odpoveï na tieto otázky môe da len strohý bibliografický preh¾ad  bez
podrobnejieho túdia okolností, za ktorých sa Sväté písmo dostávalo Slovákom do
rúk, bez kritickej analýzy prekladov, bez oh¾adu na konfesionálne diferencie a diskrepancie.
Vzácny znate¾ slovenskej svätopísomnej literatúry tefan Náhalka,7 analyzujúc dejinný vývin Slovákov, urèuje tri rozlièné obdobia prístupu k Svätému písmu,
ktoré sú podmienené nielen rozdielnymi historickými okolnosami, ale aj po reèovej
stránke majú osobitný charakter:8
1. obdobie cyrilo-metodské  Písmo sväté v staroslovenskej reèi;
2. obdobie reformaèné  Písmo sväté v èeskej alebo latinskej reèi;
3. obdobie národného obrodenia  Písmo sväté v slovenèine.

1. Cyrilo-metodské obdobie 
Písmo sväté v staroslovenskej reèi
Prvé èiastkové preklady Biblie do jazyka starých Slovákov vznikali poènúc
9. storoèím. Priami potomkovia starých Slovákov, obývavích oblas stredného Dunaja, sa plným právom hlásia k duchovnému dedièstvu svätých Cyrila a Metoda. Ich
ivotopisy, ktoré boli napísané po ich smrti a povaujú sa za vierohodné historické
zdroje, svedèia o tom, e do staroslovenèiny9 preloili skoro celé Sväté písmo. V ivote Kontantína-Cyrila si mono preèíta: ...zloil písmená a zaèal písa slová evanjelia:
Na poèiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol Slovo (Jn 1, 1) a ïalie.10
7
8
9

10

LACKO, M. Monsignor Stephen Náhalka, S. T. D, s. 7  22.
NÁHALKA, . Písmo sväté u Slovákov, s. 4  9.
Jednotné a veobecne akceptovate¾né pomenovanie reèi starých Slovanov prakticky
nejestvuje. Èesi zaviedli nie bez politických zámerov výrazy lingua paleoslovenica,
v èetine jazyk staroslovìnský, v slovenèine jazyk starosloviensky. V nemèine je zauívaný
termín altkirchenslawische Sprache, vo francúztine slavon, vieux slave, vieux slave
dÉglise, v talianèine lingua paleoslava, slavo antico o slavo ecclesiastico. V slovenskej reèi
sa mono bez konfúzie pridriava pôvodného výrazu staroslovenská reè, t. j. reè starých
Slovákov, pretoe sa tento výraz odliuje aj od terajej slovenèiny (slovenský jazyk),
aj od dnenej slovinèiny (slovinský jazyk).
GRIVEC  TOMIÆ, ref. 6, p. 164; RATKO, ref. 6, s. 243.
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ivot Metoda túto informáciu doplòuje: Potom odtrhol sa od vetkého zhonu a staros svoju Bohu zloil, najprv vak z uèeníkov svojich vybral dvoch kòazov, znamenitých skoropiscov, preloil v krátkom èase vetky knihy Písma svätého úplne, okrem
kníh Makabejských, z gréckeho jazyka na staroslovenský... Lebo len altár a Evanjelium a apotolov preloil prvej s Filozofom (t. j. Kontantínom-Cyrilom).11
Historické zdroje teda dokumentujú, e Kontantín-Cyril a Metod preloili
skoro celú Bibliu do jazyka starých Slovákov. Kontantín ete v Carihrade preloil
lekcionár pre bohosluby a po príchode na Ve¾kú Moravu ho pod¾a vetkého doplnil
chýbajúcimi textami z Evanjelií, Skutkov apotolov a altáru. Prekladal z gréckeho
vzoru, ale zoh¾adòoval aj latinskú verziu. Obaja prekladali aj z pôvodného hebrejského originálu, ale pridriavali sa znenia grécko-byzantského textu a preklad porovnávali s latinskou Vulgátou (najmä v prípade almov.)
Historické pramene teda dokazujú, e apotoli Slovanov Kontantín (Cyril)
a Metod postupne preloili do reèi starých Slovákov celú Bibliu. U v Carihrade
Kontantín preloil pre bohoslubu lekcionár, ktorý po príchode na Moravu doplnil
chýbajúcimi textami z Evanjelií, Skutkov apotolov a altára, preloeného z gréckej
predlohy s oh¾adom na latinský preklad.
Cyrilo-metodský preklad Svätého písma vznikol v rokoch 863  885. V porovnaní s inými národmi prekladatelia dali starým Slovákom a ich prostredníctvom
vetkým slovanským národom Sväté písmo ve¾mi skoro.
Starí Slováci sa tak u vtedy zaradili medzi najvyspelejie národy Európy.
Keï sa roku 988 v Chersone na dolnom Dnepri dal pokrsti kniea Vladimír, Cirkev
v Rusku prevzala preklad svätých Cyrila a Metoda a pouívala ho v podstate nezmenený a do 19. storoèia  pouívala vlastne jazyk starých Slovákov a ich písmo,
ako aj staroslovenské kódexy Nového zákona.
Cyrilo-metodský preklad sa vak nezachoval celý, zachovali sa len niektoré
jeho èasti:
Codex Zographensis12 nesie meno pod¾a Klátora Juraja Zografa na hore Athos,
kde bol dlhý èas uchovávaný. Pozostáva z 228 strán a obsahuje text Evanjelia napísaný hlaholikou. Kódex okrem toho obsahuje aj 15 strán v cyrilike, ktoré opisujú kalendár. Vznikol v 10. storoèí alebo na zaèiatku 11. storoèia odpisom predlohy a je uloený vo Verejnej kninici v Petrohrade.
Codex Marianus13 je pomenovaný pod¾a mariánskeho klátora na hore Athos.
Má 174 strán napísaných hlaholikou a obsahuje tyri evanjeliá. Pochádza z prvej polovice jedenásteho storoèia a je uloený v Moskovskej kninici. Prvé dve strany sa
vak nachádzajú v Rakúskej národnej kninici vo Viedni.

11
12
13

GRIVEC  TOMIÆ, ref. 6, s. 129; RATKO, ref. 6, s. 225.
JAGIÆ, V. Quattuor evangeliorum codex glagoliticus.
JAGIÆ, V. Quattuor evangeliorum versionis palaeoslovenicae codex marianus glagoliticus.
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Codex Assemani[anus]14 nesie meno svojho objavite¾a, ktorým bol Joseph Simon Assemanus. Pozostáva zo 158 strán v hlaholike a bol napísaný na konci 10. alebo na zaèiatku 11. storoèia. Obsahuje evanjeliár (èítania a jednotlivé evanjeliá) a nachádza sa v Apotolskej kninici vo Vatikáne.
Psalterium Sinaiticum15 je pomenovaný pod¾a Klátora svätej Kataríny na Sinaji, ktorý doteraz uchováva tento rukopis. Vznikol v 11. storoèí a obsahuje 177
strán so almami 1 a 137.
Savvina kniga16 je evanjeliár pozostávajúci zo 129 strán (pôvodne 200.) Napísaný je v cyrilike a vznikol pravdepodobne v 11. storoèí. V súèasnosti sa nachádza
v Ústrednom archíve v Moskve.
Okrem týchto spomenutých textov sa zachovali viac-menej fragmentárne cyrilo-metodské preklady Svätého písma, ako napríklad Evangelium Achridanum (dva
listy v hlaholike), Undo¾ského listy s fragmentom evanjelia v cyrilike a ïalie. Pre územie dneného Slovenska majú ve¾ký význam Spiské listy, teda devä listov obsahujúcich texty evanjelia v cyrilike, ktoré vznikli pravdepodobne v 12. storoèí.17
Aj keï cyrilo-metodský preklad Svätého písma znamenal zaèiatok kresanskej akulturácie starých Slovákov i celého slovanského písomníctva a predstavuje
v poradí tretí preklad do európskych jazykov, v súèasnosti má tento preklad len èisto filologický význam. Slovanské jazyky preli od 9. storoèia ve¾kým vývojom a dnes
existuje preklad Biblie v kadom slovanskom jazyku.

2. Obdobie reformaèné 
Písmo sväté v èeskej alebo latinskej reèi
V roku 885 dolo ku zákazu liturgie v reèi starých Slovákov a po rozvrátení
Moravskej ríe starých Slovákov r. 907 zanikli na území Slovenska priaznivé podmienky pre írenie písomníctva, ktoré vytvorili svätí Cyril a Metod. Napriek tomu sa
jazyk, ktorým hovoril ¾ud, bezpochyby pouíval pri príleitosti náboenských obradov, ako napríklad kázne, krsty, pokánie, sobáe.
V 15. storoèí prenikli na Slovensko husitské vojská a priniesli èeské preklady
Svätého písma.
Silný impulz pre preklad Svätého písma do národných jazykov vyiel z reformácie.18 Slovenskí protestanti z rôznych dôvodov pouívali èeské preklady, a tak
14
15
16

17

18

VAJS, J.  KURZ, J. [ed.]. Evangeliáø Assemanùv: Kodex vatikánský 3. slovanský.
SEVERJANOV, S. Sinajskaja Psaltyr.
SRENEVSKIJ I.I. Drevnije pamjatniki russkogo pisma i jazyka. ÈEPKIN, V.N. Savvina kniga;
Pozri tie: POGORIELOV, V. Iz nabljudenij v oblasti drevne-slavjanskoj perevodnoj literatury;
HORÁLEK, K. Význam Savviny knigy pro rekonstrukci stsl. pøekladu evangelia..
Slovník jazyka staroslovìnského; PAULINY, E. Slovesnos a kultúrny jazyk Ve¾kej Moravy;
VAICA, J. Literární památky epochy velkomoravské; MIKOVIÈ, A.  POGORIELOV, V. Spiské
cyrilské úlomky XII.  XIII. Storoèia, s. 80  87.
RYDLO, J. M. Riforma e controriforma in Slovachia, s. 277  312.
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sa na Slovensku19 pouívali rôzne preklady: Praská Biblia z roku 1448, Kutnohorská
Biblia z roku 1489, Benátska Biblia z roku 1506, Severynova Biblia z roku 1529, Melantrichove vydania z rokov 1549, 1556 a 1560 èi Veleslavínska Biblia z roku 1613. Klasickým prekladom bola pre èeských protestantov Kralická Biblia, ktorá vyla v iestich
zväzkoch v rokoch 1579  1593. Bola plodom spolupráce deviatich prekladate¾ov, medzi ktorými bol aj Slovák Pavol Jesenius z Turca.20 V roku 1596 vyla v jednom zväzku a v definitívnej podobe vyla a v roku 1613.21 Toto posledné vydanie slúilo ako
základ pre ïalie edície Biblie, ktoré realizovali slovenskí protestanti. Boli to práve
oni, èo po bitke na Bielej hore prevzali tafetu a zaèali Bibliu vydáva (Matej Bel s Danielom Krmanom pripravili v roku 1722 vydanie v Halle, po toleranènom patente
v roku 1787 vyli takzvané preporské vydania M. Semiana, Palkovièovo vydanie vylo v roku 1808, v roku 1858 vylo tzv. petianske vydanie, v roku 1863 vylo tzv. jubilejné vydanie, do ktorého napísal úvod Jozef M. Hurban). Slovenskí protestanti
v rokoch 1722 a 1775 vydali celý altáø. Protestantské vydania Biblie boli ve¾mi poèetné22 a viaceré z nich majú pre dejiny slovenskej biblistiky medzníkový význam.
Pri Evanjelickom lýceu v Bratislave existoval v tom èase Ústav milovníkov Biblie,
zdruenie, ktoré sa usilovalo vydáva Písmo sväté pre vetky národy multinacionálneho Uhorského krá¾ovstva.23
Bibliètina, èie èetina Kralickej Biblie, bola po celé stároèia spisovným jazykom slovenských protestantov,24 drvivú väèinu ktorých dodnes predstavujú evanjelici augsburského vyznania. Dielo, ktoré v tomto jazyku vykonali, je pochopite¾ne
dielom Slovákov, a teda dielo slovenské  i keï jazyk patrí do okruhu dejín èeského
jazyka. V tomto zmysle i známy spevník Cantus Catholici slovenského jezuitu Benedikta Sõllõiho-Rybnického (1609  1656) z roku 1655, ktorý má vye 100 piesní rovnakých s povestným spevníkom Cithara sanctorum, èo v roku 1638 vydal protestant
Ján Tranoscius (1592  1637), je dielom slovenských duchovných dejín, aj keï hymnologickú substanciu  duchovné piesne  podáva v èeskom jazyku.
Èetina, prirodzene silno slovakizovaná, bola v istom zmysle a v istom období aj mnohými slovenskými katolíkmi chápaná ako spisovný jazyk Slovákov.
A preto sa nemono èudova, e z dejinného oh¾adu tie obdobia slovenskej biblistiky,
èo v evanjelických duchovných dejinách patria do historického vývoja, ktoré Slováci absolvovali pred kodifikovaním spisovnej slovenèiny, chápu Kralickú Bibliu ako
Bibliu Slovákov v ich vtedajom spisovnom jazyku. Kralická Biblia pribliovala tým
19

20
21
22
23
24

KOTIAL, R. Biblia u nás: História a dokumenty vydávania a prekladania Biblie u nás.
Tak napríklad Nowý Zákon Pána a Spasytele nasseho Gejsse Krysta pod¾a kralického prekladu
v rokoch 1709 a 1866 vyiel zásluhou slovenských protestantov a 27 ráz.
Bible Kralická estidílná. Kralice: Tiskárna Jednoty Bratské, 1579  1594.
Biblí Swatá, to gest kniha, w ni se wssecká Pjsma... Kralice, 1613.
POTÚÈEK, J. Bibliografia slovenských prekladov Biblie a príslunej literatúry, s. 724  746.
KOTIAL, ref. 19.
PAULINY, E. Lorigine et lévolution du slovaque littéraire, s. 31  43. Tie: MERIGGI, B.
La lingua slovacca.
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Slovákom, ktorí ju mohli èíta alebo poèúva, Slovo Boie v zmysle výroku sv. Pavla:
...radej chcem poveda pä zrozumite¾ných slov... (1 Kor 14, 19).
Preto mono tvrdi, e Slováci mali Slovo Boie vo svojom spisovnom jazyku
nepretrite od èias Ve¾kej Moravy a pôsobenia sv. Cyrila a Metoda cez obdobie reformácie a katolíckej reformy a po súèasnos. Jedným z hlavných poèinov reformaèných èias boli predsa biblické preklady. A Slováci sa na prekladoch Kralickej Biblie v dobrom slova zmysle napracovali: prispeli za stároèia jej existencie obrovským
prekladate¾sko-precizaèným vkladom (Bel, Krman, Petermann a ïalí.) Neraz vydania Kralickej Biblie, èo pripravili Slováci, suplovali nedostatok vydaní Biblie v Èesku,
na Morave a inde. A napokon slovenskí protestanti, zvlá evanjelici augsburgského
vyznania, Sväté písmo nielen èítali, ale ho aj tudovali a vydali cenné príruèky a konkordancie.25
Jazyk Kralickej Biblie sa na Slovensku medzi protestantmi udroval v liturgii
poèas troch storoèí. Keïe sa hovorená èetina ïalej vyvíjala, v praxi sa bibliètina stala màtvym jazykom.
V mnohonárodnostnom Uhorskom krá¾ovstve, do ktorého patrilo aj Slovensko, mala ve¾ký spoloèenský význam latinèina, a to a do konca 18. storoèia. U katolíckeho kòazstva a v katolíckych vzdelaných vrstvách malo teda ve¾ký význam aj
Sväté písmo v latinskom jazyku.

3. Obdobie národného obrodenia 
Písmo sväté v slovenèine
V tomto období je potrebné rozlíi rolu, akú zohrávala Biblia u katolíkov
a akú medzi protestantmi.
Martin Hamuljak zanechal v Ostrihomskej kninici Evanjelium pod¾a Jána
z roku 1469. Na základe tohto rukopisného fragmentu sa vytvorila domnienka, e
ide o preklad slovenského pôvodu, alebo o jazyk, ktorý je ve¾mi blízky slovenskému
etniku.
Nový a v podstate aj prvý preklad Svätého písma do slovenèiny vznikol a
v prvej polovici 18. storoèia. Jeho autorstvo sa pripisuje kamaldulskému mníchovi
Romualdovi Hadbavnému, ktorý prekladal z Vulgáty. Rukopis bol vlastníctvom Èerveného klátora,26 ako to potvrdzuje aj nadpis v rukopise: Sancti eremi sancti Antonii abbatis de Valle Lechnicz. Jazyk a pravopis tohto kamaldulského prekladu
z rokov 1746  1756 je ve¾mi blízky písomnej západoslovenèine,27 ktorú v roku 1787
kodifikoval katolícky kòaz Anton Bernolák. Napriek tomu, e tento preklad zostal
v rukopisnej forme, vïaka rigoróznej pravopisnej a gramatickej podobe je vzácnym
jazykovým a literárnym dokumentom slovenského náboenského písomníctva.
25
26
27

KOTIAL, ref. 19.
LACKO, M. Camaldulese Hermits in Slovakia/Zobor, Èervený klátor, s. 99  203.
JANKOVIÈ, V. Prvý slovenský preklad celého Písma svätého, s. 22 a nasl.
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Proces národného obrodenia a uvedomovania na konci 18. storoèia sa medzi
slovenskými katolíkmi odrazil najmä v skutoènosti, e Slováci zaèali zve¾aïova svoju vlastnú literatúru, prièom pouívali ivý jazyk, ktorým rozprávali. A tak vydávanie Svätého písma v tomto jazyku sa stalo ich srdcovou záleitosou.28
Prvý slovenský preklad Svätého písma, ktorý vyiel aj v kninej podobe pod
názvom Swaté Písmo Starého i Nowého Zákona, podla obecného latinského od sw. RímskoKatolíckég Cirkwi potwrdeného: Preloené s Prirovnáòim gruntowného Tekstu, na Swetlo widané, nesie podpis ostrihomského kanonika Juraja Palkovièa (1763  1835).
Preklad bol zostavený na základe Vulgáty, mal 2 185 strán a v dvoch zväzkoch vyiel v Ostrihome v rokoch 1829 a 1832 (è.z. 102). Palkoviè Bibliu preloil na základe rozhodnutia cirkevného snemu, ktorý zasadal v Bratislave roku 1822 a ktorému predsedal ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Alexander Rudnay, neskorí kardinál. Palkovièov predslov k Svätému písmu sa zaèína týmito slovami: Edito
feliciter typis... Lexico Antonii Bernolák... tempus est, ut huic operi tamquam basi inaedificata versio Bibliorum slavonica, diu a plurimis desiderata... in lucem prodeat,29prièom zdôrazòuje fakt, e vydanie slovenského prekladu povauje za svoju vlasteneckú povinnos. Kritická rigoróznos a serióznos jeho prekladu sa odráajú aj v slovách: Jednomyse¾ne sa uznáva, e porovnanie dialektu arabského, sýrskeho
a chaldejského slúi za ve¾kú pomoc pri h¾adaní zmyslu hebrejského textu, tak aj porovnanie s textami èeskými, po¾skými, ruskými a slovinskými napomáhajú slovenského prekladaèa.30
A tak medzi nespoèetné zásluhy bernolákovskej generácie patrí aj preloenie
Svätého písma do slovenèiny31 a jeho vydanie v jazyku, ktorý kodifikoval Anton Bernolák.
Pochopite¾ne, povýenie západoslovenského náreèia na spisovný jazyk, ktoré uskutoènil Anton Bernolák, sa nestalo úderom èarovného prútika, ale bolo vyústením snáh pouíva reè, ktorou hovoril ¾ud. Tieto snahy sa prejavovali nielen v oblasti literárnej, ale aj v liturgickej. U v 18. storoèí mali slovenskí katolíci èítania
a evanjeliá na praktické pouitie pri bohoslubách, v ktorých prevládali prvky ¾udového jazyka, dokonca aj v prekladoch Svätého písma.
Udalosti v druhej polovici 19. a na zaèiatku 20. storoèia svedèia o tom, e toto obdobie nebolo priaznivé ani pre náboenský, ani pre kultúrny ivot: staèí spomenú genocídnu politiku maïarského útlaku a neúprosnú maïarizáciu, v rámci
ktorej uhorská vláda napr. zakázala zaloenie katolíckeho spolku s menom svätých
28

29
30
31

Anton Bernolák vo svojej Etymológii napísal: Najprv som sa teda musel namáha
vo vypracovaní týchto jazykových odborov (t. j. gramatiky a etymológie) a musel som
ustáli spôsob správneho hovoru a písania, aby sa len potom mohli panónskym
Slovákom odovzda Boie Písma v pravej, pôvodnej a rodnej reèi slovenskej.
Porov. NÁHALKA, . Kniha kníh v slovenskej kultúre, s. 30 a nasl., s. 83.
V úvode prvého dielu.
Tame.
ZLATO, . Písmo sväté u Bernolákovcov: Juraj Palkoviè a jeho slovenský preklad Biblie.
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Cyrila a Metoda  mohol vzniknú len spolok s menom reimom tolerovaného sv.
Vojtecha , uhorská vláda systematicky znemoòovala zakladanie slovenských kôl
 ako katolíckych, tak evanjelických , ba netítila sa poui ani brachiálnu moc a vojenský teror, aby znemonila vysvätenie kostola, ktorý postavili slovenskí veriaci, ako
o tom svedèí masakra v Èernovej z 27. októbra 1907, ktorá otriasla v tom èase celým
civilizovaným svetom.
Keï napokon v roku 1870 mohol by v Trnave namiesto Spolku sv. Cyrila
a Metoda zaloený Spolok sv. Vojtecha, jedným z jeho prvých rozhodnutí bolo vyda
Sväté písmo v modernej slovenèine. Tento projekt sa vak zavàil a o nieko¾ko desiatok rokov neskôr. Mnostvo úsilia v prospech nového prekladu (ktoré nachádza
svedectvo u Andreja Radlinského, Franka Víazoslava Sasinka, Andreja Kubinu, Andreja Trúchleho) koneène nabralo konkrétnu podobu iba v predveèer prvej svetovej
vojny, v roku 1913, keï zaèali vychádza prvé zväzky nového prekladu. Spôsobili to
zloité okolnosti a opakujúce sa odkladanie vydania. Písmo sväté Starého a Nového zákona vylo v kompletnej podobe a v roku 1926 (è.z. 32). Autorom prekladu bol básnik a kòaz Ján Donoval (1864  1920.) Najprv v roku 1913 preloil evanjeliá a o rok
neskôr ïalie texty Nového zákona. Na preklade spolupracovali Pavol Bednár, Jozef
Buday, Martin Hoits, Ferdi Juriga, Martin Kollár, Pavol Príhoda a Ján Vlossák. Na
preklade Starého zákona spolupracovalo tie viacero prekladate¾ov. Prvé dve Mojiove knihy vyli v roku 1915. Vojnové udalosti spôsobili, e ostatné diely uzreli tlaèiarenskú èerò o nieko¾ko rokov neskôr  v rokoch 1922 a 1926 vychádzali ako podielové knihy pre èlenov Spolku sv. Vojtecha. Autorom takmer celého prekladu Starého zákona bol ruomberský farár Andrej Hlinka, ktorý ho prekladal vo väzení. Za
svojich spolupracovníkov si vybral Jána Dvorníka, tefana Kofrita, Ignáca Kojdu,
Viktora Milana a Jána Vojtaáka.
Nový zákon v preklade Jána Donovala vyiel v Spolku sv. Vojtecha opä v rokoch 1936  1937. Bolo to jeho tretie vydanie.
Nový, tretí preklad Svätého písma vyiel a po druhej svetovej vojne. Najprv
vyiel Nový zákon, ktorý redakène pripravil tefan Zlato (Evanjeliá a Skutky apotolov) a Anton urjanský (ostatné texty Nového zákona.) Tento preklad vyiel v rokoch
1947 a 1946 v dvoch verziách. Prvá verzia mala formu podielových kníh urèených
pre èlenov Spolku sv. Vojtecha a vyla v náklade 230 000 kusov (è.z. 39). Druhá verzia
vyla v obmedzenom náklade na papieri vyej kvality a s doplòujúcimi mapami.
V rokoch 1949, 1950 a 1952 vyli jej reedície. Preklad Starého zákona vyiel vo ve¾kom
formáte v roku 1955 (è.z. 46). Pod zátitou Biblickej komisie ho zostavili Mikulá Stanislav, tefan Janega, tefan Zlato, Jozef Búda, Anton urjanský a Ján vec.
Po roku 1945, keï Slovensko stratilo svoju tátnu samostatnos a aj na strednú Európou za¾ahol prízrak komunizmu, Katolícka cirkev i ostatné kresanské cirkvi
a náboenské spoloènosti pod feru¾ou totalitného reimu postupne strácali slobodu, autonómiu a prostriedky na hmotné preitie. Keï hovoríme o náboenskej literatúre a zvlá o Svätom písme v slovenèine, treba zdôrazni, e Spolok sv. Vojtecha
pre slovenských katolíkov vo vlasti a v zahranièí znamenal ve¾mi ve¾a a zohral rov-
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nako prospenú úlohu ako Tranoscius v prípade evanjelikov.32 Situácia sa radikálne
zmenila v roku 1948, keï bol nastolený totalitný komunistický reim. V súlade s ateistickými zámermi svojej materialistickej ideológie udusil kadé ohnisko, ktoré by
mohlo by svetlom prostredníctvom náboenskej literatúry,33 a zakázal slobodne
a samostatne vydáva náboenské knihy. Svojmu osudu nemohol uniknú ani katolícky Spolok sv. Vojtecha v Trnave, ani evanjelický Tranoscius v Liptovskom Svätom
Mikulái. ¼udovodemokratický tát namiesto nich zaloil Cirkevné nakladate¾stvo
v Bratislave. Spolku sv. Vojtecha zostalo tak málo prostriedkov, nu nebol schopný
rozirova kresanskú literatúru  aj keï ilo o Sväté písmo  a nemohol íri túto literatúru medzi slovenskými veriacimi ani vo vlasti, tobô medzi tými, ktorí museli
emigrova neraz preto, aby si zachránili holý ivot. Práve Slovákom v zahranièí bol
znemonený prístup k akejko¾vek literatúre z vlasti.34
V tejto situácii sa Slováci v zahranièí museli sami postara o vydávanie slobodnej slovenskej literatúry, osobitne náboenskej spisby, a najmä Svätého písma.35
Nový preklad Nového zákona na základe Vulgáty pripravil básnik Karol Strmeò (è.z. 151). Vyiel nákladom Bosak Publications, v Scrantone, tát Pensylvánia,
v USA roku 1954.
Keï v roku 1963 vznikol Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme,36 jedným z jeho poslaní bola koordinácia náboenských túdií, vydávanie a rozirovanie
náboenskej tlaèe.37
A tak v roku 1968 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme vydal celý
Nový zákon, ktorý pod¾a grécko-semitskej pôvodiny spracoval tefan Porúbèan SJ
(è.z. 153). Z tohto prekladu vyli ako vydania Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda: Evanjeliá (è.z. 120) Skutky a Listy apotolov38 a Nový zákon a almy (è.z. 158).
O dva roky neskôr, v roku 1970, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda vydal
v preklade Antona Boteka almy (è.z. 148) a roku 1974 Múdros (è.z. 147).
Slovenskí kòazi v Ríme nadviazali spoluprácu so skupinou talianskych kòazov v Miláne, ktorí pracovali na poli tlaèe modernými apotolskými metódami pod
menom MIMEP [Misit me evangelizare pauperibus  Poslal ma hlása evanjelium
32
33

34

35
36
37
38

KOTIAL, R. Slovenskí evanjelici v zahranièí.
Problematikou sa zaoberali viacerí autori, výberovo napr.: Teodoric J. ZÚBEK,
tefan NÁHALKA, Andrea REBICHINI, Frantiek MIKLOKO, Peter MULÍK, Frantiek VNUK,
Jozef HA¼KO.
Je vak pozoruhodné, e v tom istom èase, keï sa Sväté písmo v slovenskej reèi stávalo
zriedkavosou na kninom trhu, pre zahranièné spoloènosti sa na Slovensku tlaèilo
Sväté písmo v cudzích jazykoch na kvalitnom papieri a tlaèilo v slunom knihárskom
vybavení, lebo ilo o zisk tvrdej valuty.
O tejto problematike písal . NÁHALKA, ref. 8, s. 95  88.
NÁHALKA, . Exsul Familia Slovacorum; NÁHALKA, . Pamätnica Slovenského ústavu
sv. Cyrila a Metoda.
RYDLO, J.M. Vydavate¾ské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme
1963  1988.
Skutky a Listy apotolov: Pod¾a grécko-semitskej pôvodiny spracoval tefan Porúbèan SJ.
Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1974 [1976, 1978, 1979, 1981]. 612 s.
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chudobným (Lk 4, 18)]. V spolupráci s nimi dolo k vydaniam dvoch textov Svätého
písma v slovenèine  v roku 1969 to bolo Posolstvo Jeia Krista zhrnuté zo tyroch evanjelií do jednej osnovy39 a v roku 1970 Za svetlom, Dejiny spásy v Starom zákone.40
Pri príleitosti storoènice Spolku sv. Vojtecha vylo v reedícii celé Sväté písmo
(Starý zákon [reedícia Starého zákona z r. 1955] v rokoch 1968  1969 v troch zväzkoch
(è.z. 48), Nový zákon [reedícia Nového zákona z r. 1952] v roku 1970 v jednom zväzku
(è.z. 154). Toto vydanie schválila Rada na uskutoèòovanie kontitúcie o posvätnej liturgii ako doèasný oficiálny liturgický text a do vydania nového prekladu.
Slovenská liturgická komisia zaèala roku 1977 preklada lekcionár pod¾a troch
zväzkov latinského vydania. Prekladatelia sa drali textov tudijnej Neovulgáty. Slovenský preklad lekcionára Svätá stolica schválila ako úradný liturgický text.
Úplný preklad Nového zákona na základe Neovulgáty, pripravený Slovenskou liturgickou komisiou, vydal Spolok sv. Vojtecha v roku 1986 (è.z. 55). Nové vydanie tohto prekladu vylo v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme roku
1988 41 k 25. výroèiu jeho zaloenia. V trocha zmenenom formáte ho roku 1992 vydala aj Slovenská biblická spoloènos (è.z. 61).
Apirácie katolíckych Slovákov nateraz uzavrelo jednozväzkové katolícke
vydanie Biblie v slovenèine z roku 1995 (è.z. 164), ktoré so svojimi spolupracovníkmi
apretoval tefan Vrablec, zakia¾ úvody k jednotlivým biblickým spisom pripravil Jozef Heriban. O prípravných prácach na tomto jednozväzkovom vydaní Biblie vydavate¾stvo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda systematicky informovalo slovenských èitate¾ov na stránkach èasopisu Slovenské hlasy z Ríma.42
Korunou stároèných snaení slovenských kresanov sa stal projekt ekumenického prekladu Svätého písma, ktorého 1. zväzok Nová zmluva a almy vyiel v roku 1995 nákladom Slovenskej biblickej spoloènosti (è.z. 71).
Pri tomto historickom preh¾ade prekladov Svätého písma do slovenèiny nemono nespomenú preklady slovenských evanjelikov a slovenských idov. Aj jedni,
aj druhí prili s modernými prekladmi do slovenèiny tie a v 20. storoèí.43
Zvlátnos slovenského protestantstva spoèívala donedávna v tom, e ich bohosluobnou reèou nebola slovenèina, ale bibliètina, t. j. èetina, v ktorej bola preloená Králická Biblia. Historický vývoj a nesporne aj vplyv Druhého vatikánskeho
koncilu spôsobili, e aj Slovenská evanjelická cirkev a. v. na Slovensku zaèala pouí39
40
41

42

43

Posolstvo Jeia Krista zhrnuté zo tyroch evanjelií do jednej osnovy.
Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1969. 407 s.
Za svetlom: Dejiny spásy v Starom zákone. Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,
1970. 463 s.
Sväté písmo: Nový zákon. Pod¾a typického vydania Novej Vulgáty preloila
Slovenská liturgická komisia: Úvody k jednotlivým spisom pripravil Jozef Heriban.
Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1988. 844 s., 24 fb. ft. il.
VRABLEC, . Koneène v jednom zväzku, s. 2; JAVOR, F. Ako sme pripravovali Sväté písmo
v jednom zväzku, s. 5  6; HERIBAN, J. Prvé katolícke jednozväzkové vydanie Biblie
v slovenèine, s. 143  162.
POTÚÈEK, ref. 22, porov. è. 28.
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va spisovnú slovenèinu vo svojich bohosluobných obradoch i modlitebných knihách. Slovenskí evanjelici viedli dlhé roky spory, èi Bibliu majú preklada do slovenèiny, alebo nie.44 Táto ich nerozhodnos sa dá pochopi len v kontexte vývoja národných dejín Slovákov a Slovenska45 a menovite pecifickej otázky kodifikácie spisovnej slovenèiny:46 prvý pokus vykonal katolícky kòaz Anton Bernolák (1762  1813),
ktorý napriek poèiatoènému úspechu sa skonèil neúspene, lebo sa k nemu postavili záporne evanjelickí vzdelanci. Druhý pokus uskutoènil v roku 1844 eminentný
predstavite¾ slovenského evanjelictva ¼udovít túr (1815  1856). Bol úspený, pretoe si ho osvojila aj katolícka inteligencia. Neèudo, ak slovenskí protestanti odchovávaní starou biblickou kolou na Kralickej Biblii, ktorá sa v podobe tradície vytvárala a upevòovala po stároèia, sa jej len ako vzdávali. Napriek desaroèia trvajúcim
sporom zostáva historickým faktom, e vôbec prvým v súèasnej slovenèine vydaním
biblickej knihy je preklad Knihy almov Jána Lajèiaka (1875  1918), ktorý vyiel v Budapeti nákladom Britskej a zahraniènej biblickej spoloènosti v roku 1904 (è.z.128).
V pozadí tohto kultúrneho poèinu vtedy stáli eminentné osobnosti slovenského
evanjelictva, akými boli evanjelický farár a neskôr superintendent Jur Janoka (1856
 1930), slavista medzinárodnej povesti Jozef kultéty (1853  1948) a najväèí moderný slovenský básnik Pavol Országh-Hviezdoslav (1849  1921). Po preklade Jána
Lajèiaka vyla v rokoch 1924 a 1954 séria prekladov evanjelií (è.z. 143 a 150) a neskôr
celej Biblie náboenského spisovate¾a, prekladate¾a a uèite¾a Jozefa Roháèka (1877 
1962), ktoré  cum grano salis  boli tie prvými prekladmi vydanými v súèasnej slovenèine, avak tieto, hoci boli osnované na autentických hebrejských a gréckych
prameòoch, neboli najvydarenejie. Jeho preklad Biblie do roku 1980 vyiel síce a
v 13 vydaniach (è.z. 104 a 64), slúil vak len mením protestantským cirkvám, oficiálne kruhy Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. zaujali k nemu zásadne odmietavé
stanovisko a nikdy sa nestal autorizovaným prekladom slovenských evanjelikov.
Historicky za katolíkmi  pokia¾ ide o súèasnú slovenèinu  slovenskí evanjelici nezaostávali. Autorizovaný preklad Novej zmluvy (è.z. 37) z roku 1942 sa ako fenomén rodil dlhodobo a v 20. a 30. rokoch sa na òom koncepène zúèastnili významní
slovenskí básnici, akými boli Vladimír Roy (1885  1936) a Ján Smrek (1898  1982).
K autorizovanému prekladu Starej zmluvy slovenskí evanjelici ustanovili prekladate¾skú komisiu v roku 1957. Jeho prvá verzia bola hotová u v èase Druhého vatikánskeho koncilu, ale prekladate¾ské práce trvali omnoho dlhie. Keï v roku 1977 Biblia,
Písmo sväté Starej a Novej zmluvy (è.z. 54) napokon vyla, kritika sa zhodla na tom, e
sa slovenskému evanjelickému prekladu Svätého písma podarilo zachova liturgickos, t. j. slávnostnos prekladu Kralickej Biblie, èo o nových èeských prekladoch Biblie, katolíckom, protestantskom i ekumenickom, poveda nemono.47
44
45
46
47

POTÚÈEK, ref. 22, porov. è. 28, s. 742  744.
ÏURICA, M.S. La Slovachia un breve profilo storico-culturale.
ÏURICA,M.S. La lingua slovaca.
Za poskytnutie informácií a údajov o slovenskej evanjelickej biblistike vïaèím bibliografovi
Miloovi Kovaèkovi, kultúrnemu historikovi z Turèianskeho Svätého Martina.
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Tieto okolnosti vysvet¾ujú, preèo prvý autorizovaný preklad celého Svätého
písma Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. vyiel a v roku 1977.
V 20. storoèí, v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou, pocítili potrebu vlastného slovenského prekladu Starého zákona aj idovskí veriaci. Viedli ich
k tomu predovetkým potreby kolského vyuèovania, pretoe mladia generácia sa
zaèala intenzívnejie integrova do slovenského reèového prostredia a jeho kultúrneho kontextu. Priekopníkom tejto orientácie v tridsiatych rokoch minulého storoèia
bol rabín Jozef Weiss z Nového Mesta nad Váhom. Jeho prièinením vyla v roku 1930
Prvá slovenská Biblia pre kolskú potrebu. Bol to súbený hebrejský a slovenský preklad 1. knihy Mojiovej. O rok neskôr vyla takto aj 2. kniha Mojiova (è.z. 35). Bol
to sympatický a pozoruhodný èin, ktorý ukazuje, akým smerom by sa boli asi ïalej
vyvíjali vzahy medzi idmi a kresanmi na Slovensku, keby tragické udalosti druhej
svetovej vojny, najmä nacistická politika tretej ríe a jej zvrátené rasistické zákonodarstvo, neboli znemonili ich ïalí rozvoj a neznièili slovenské idovstvo, ktoré
malo na území Slovenska dávne a jedineèné tradície48.
Slovenské preklady a vydania Svätého písma na území Slovenska, ktorých
súpis sa predkladá v prílohe, presvedèivo svedèia o tom, e láska k Svätému písmu je
na Slovensku ivá ako u katolíkov a evanjelikov, tak aj u prísluníkov iných kresanských i nekresanských vierovyznaní.

Biblie vydané a vytlaèené na území
Slovenska a biblie v slovenèine*
Biblie vydané a vytlaèené na území Slovenska
[1]

BIBLIA ...  Bártfa, 1607.  Zlomok 5 listov.
Èaploviè, J. Bibliografia tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700. Diel I. Martin :
Matica slovenská, 1972, s. 84, záznam è. 111.

[2]

AZ MI URUNK JESUS CHRISTUSNAK Uy Testamentoma : Melyben vadnak
az Evangelistak könyvei, az Apastalok [!] cselekedeti és Levelei, az Sz. Janos
Jelenésével edgybe ...  Löcsön : Brever Lörincz, 1644.  1067 s.
Èaploviè, J. Bibliografia tlaèí vydaných na Slovensku do roku 1700. Diel I. Martin :
Matica slovenská, 1972, s. 334, záznam è. 908.

48

BÜCHLER, R. Kürze Übersicht der jüdischen Geschichte in dem Gebiet der Slowakei.
* Tam, kde je to moné, súpis udáva signatúru Slovenskej národnej kninice
v Martine [SNK], resp. Univerzitnej kninice v Bratislave [UK Bra].
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[3]

SZENT BIBLIA / Melyet az egész keresztyénségben be-vött régi deák
bötübõl magyarra fordította a Jesus-alatt vitézkedõ társaság-béli NagySzombati Káldi György pap.  Nagy-Szombatban : Az Academiai bötükkel,
1732.  636, 572 s.
UK Bra VII 952

[4]

NOWÝ ZÁKON Pána a Spasytele nassého Gejsse Krysta ku kterému altáø
a Gezus Syrach pøidané sau, opìt s welikau pilnostj pøehljdnutý a w nowì wydaný.
 W Presspurku : v Jana Michala Landerera, 1775.  680, 168, 96 s.
SNK S F 201
UK Bra S G 12416

[5]

NOWÝ ZÁKON Pána a Spasytele nasseho Gejsse Krysta, ku kterému altáø
a Gezus Syrach pøidané sau, opìt s welikau pilnostj pøehljdnutý a w nowì wydaný.
 W Presspurku : v Frantisska Aug. Patzko, 1781.  884 s.
UK Bra S G 6960

[6]

NOWÝ ZÁKON Pána a Spasytele nasseho Jeia Krysta, ku kterému altáø
a Gezus Syrach pøidané sau, opìt s welikau pilnostj pøehljdnutý a w nowì wydaný
/ [Úvod Matej Bel].  W Presspurku : Fr. Aug. Patzko, 1781.  790 s.
SNK S D 22083

[7]

NOWÝ ZÁKON Pána a Spasytele nasseho Gejsse Krysta, ku kterému altáø
a Gezus Syrach pøidané jsau ... (podlé Halského 1744) / [Úvod Matej Bel]. 
W Presspurku : J. M. Landerer, 1781.  890 s.
SNK S D 15561
UK Bra 123-IIIAa11

[8]

NOWÝ ZÁKON Pána a Spasytele nasseho Gejsse Krysta, ku kterému altáø
a Gezus Syrach pøidané sau, opìt s welikau pilnostj pøehlednutý a w nowì wydaný.
 W Presspurku : [b.v.; b.t., 1783].  884 s.
SNK S D 144

[9]

BIBLIA SACRA, To gest Biblj Swatá, aneb wssecka Swatá Pjsma, Starého
y Nowého Zákona : se wssj pilnostj opìt pøehlednutá, podlé starých wydánj
bratrských w nowì wydána.  W Presspurku : Frant. August. Patzko,
1786-1787. 2 zv.
[9a] [Starý Zákon].  1787.  1136 s.
SNK S C 523
UK Bra S E 977, S D 87872, 22 D 8733
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[9b] NOWÝ ZÁKON Pána a Spasytele nasseho Gejsse Krysta, opìt s welikau
pilnostj, pøehljdnutý, ponaprawený a w nowì wydaný.  1786.  316, 68 s.
SNK S C 7674/2
UK Bra S D 87872, 22 D 87333 (príväzok)
[10]

NOWÝ ZÁKON Pána a Spasytele nasseho Gejsse Krysta, ku kterému altáø
a Gezus Syrach pøidané sau, opìt s welikau pilnostj pøehljdnutý a w nowì wydaný.
 W Presspurku : Frant. Patzko, 1787.  892 s.
UK Bra 123-IIIAa10

[11]

BIBLIA SACRA, To gest Biblj Swatá, aneb wssecka Swatá Pjsma, Starého
y Nowého Zákona : se wssj pilnostj opìt pøehlednuta, podle starých wydanj
bratrských w nowì wydána.  W Presspurku : Frant. August. Patzko, 1790. 
1136, 316, [68] s.
SNK S C 523

[12]

A mi Urunk Jesus Kristusnak UJJ TESTAMENTOMA / magyar nyelvre
fordíttatott Károly Gáspár Által.  Pozsonyban : Patzko, 1790.  764 s.
SNK S D 2366

[13]

NOWÝ ZÁKON Pána a Spasytele nasseho Gejsse Krysta, ku kterému altáø
a Gezus Syrach pøidané sau, opìt s Welikau pilnostj pøehljdnutý a w nowì wydaný.
 Presspurk : J. M. Landerer, 1792.  680, 168, 96 s.
SNK S E 5553

[14]

SZENT BIBLIA, az-az : Istennek Ó és Új testamentomában foglaltatott egész
Szentírás / Magyar nyelvre fordittatott Károli Gáspár által.  Posonyban :
Patzkó Ferentz, 1793.  1152, 392 s.
UK Bra S D 16052

[15]

BIBLIA SACRA to gest Biblij swatá, aneb wssecka Swatá Pjsma Starého y Nowého
Zákona ... w nowì wydána.  W Presspurku : Patzko, 1795.  1136, 361 ff.

[16]

SZENT BIBLIA, az-az : Istennek Ó, és Új Testamentomában foglaltatott egész
Szent Írás.  Posony : Landerer, 1804.  863 s.  [Len Starý zákon.]
UK Bra S B 10166

[17]

NOWÝ ZÁKON wyswìtlený obssjrnegssjm pøeloenjm a wzdelawatedlnými
krátkymi nauèenjmi ... Djl 1 / Juraj Milec.  Presspurk : Intytut Literatury
Slowenské, 1805.  408 s.
SNK S C 57
UK Bra 121-IIIAa8
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[18]

NOWÝ ZÁKON wyswìtlený obssjrnìgssjm pøeloenjm a wzdelawatedlnými
krátkýni nauèenjmi, take se pøjhodne potøebowati mùe k Ètenj na modlitbách
cýrkewných, té y k weøegným a saukromým neb prywátnym slubám Bojm.
Djl 1, 2.  Prepurk : Intytut Literatury Slowenské; t. Ssimon Peter Weber,
1805-1806. . 408, 420 s.
SNK S C 3737/1-2
UK Bra S E 2008, S D 13779, 20 D 9288, 22 D 5540

[19]

BIBLIA SACRA, To gest Biblj Swatá, aneb wssecka Swatá Pjsma Starého y Nowého
Zákona opìt pøehlédnutá, a w nowì wydaná ... / (Péèi Jiøího Palkovièe). 
[Prepurek : nákl. vl.], 1808.  18, 1167, 400 s.
SNK S C 536 D 1-5
UK Bra 20 E 833, 122-IIIAa9

[20]

NOWÝ ZÁKON Pána a Spasytele nassého Gejsse Krysta, ku kterému altáø
a Gezus Syrach pøidané sau : opìt s welikau pilnostj pøehljdnutý a w nowì wydaný.
 W Presspurku : Jan Michal Landerer, 1809.  680, 168, 96 s.
SNK S D 3316 D1

[21]

CELÝ ALTÁØ Krále a Proroka Dawida : opìt s welikau pilnostj pøehljdnutý,
a w nowì wydáný.  [Presspurek : t. J. M. Landerer], 1809.  168 s.
SNK S D 3316

[22]

CELÝ ALTÁØ Krále a Proroka Dawida : opìt s welikau pilnostj pøehljdnutý,
a w nowì wydáný .  Presspurek : t. Wdowy a Dedicù Belnayho, 1814.  252 s.
SNK S D 3438

[23]

NOWÝ ZÁKON Pána a Spasytele nasseho Gejsse Krysta, ku kterému altáø
a Jezus Syrach pøidané gsau, opìt s welikau pilnostj pøehljdnutý a w nowì wydaný.
 W Presspurku : pjsmem Wdowy a Dedicù Belnayho, 1814.  624, 252 s.
SNK S D 3438
UK Bra 126aIIIAa13a

[24]

NUOVI ZAKON ali Testamentom goszpodna nassega Jezusa Krisztusa / zdaj
oprvics z grcskoga na sztári slovenszki jezik obrnyeni po Stevan Kuzmicsi
Surdánszkom.  Vu Posoni : t. Stámpani z piskami Belnajevoj Jerbcsini,
1817.  740 s.
SNK S D 5013
UK Bra 785b-IVa18b

[25]

NOWÝ ZÁKON Pána a Spasytele nasseho Gejsse Krysta, ku kterému altáø
a Gezus Syrach pøidaný gsau, opìt s welikau pilnostj pøehljdnutý a w nowì
wydaný.  W Presspurku : u Ssimona Petra Webera a Syna, 1824.  624, 228 s.
SNK S D 3465
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[26]

SZENT IRÁS, vagy is az Új Szövetségnek szent könyvei / magyarúl
Káldi Györgi után ... 1. kötet.  Posony : Belnay, 1834.  722 s.
UK Bra 21 E 5166, S E 2860

[27]

SZENT IRÁS, vagy is az Ó Szövetségnek szent könyvei / magyarúl Káldi Györgi
után ... 2., 3., 4. kötet.  Posony : Belnay, 1836.  902, 834, 1268 s.
UK Bra 22 D 15423, S E 2855

[28]

NOWÝ ZÁKON Pána a Spasytele nasseho Gejsse Krysta, ku kterému altáø
a Gezus Syrach pøidány a w nowì wydány gsau.  W Presspurku : tiskem
Karla Bedøicha Wiganda, 1839.  554 s.
SNK S D 34543
UK Bra S F 340

[29]

BIBLIA SACRA, To jest Biblí Swatá aneb wssecka Swatá Písma Starého
i Nowého Zákona dle Jubilejní Biblí Pánì Kralické z léta Pánì 1863 opìt wydaná. 
W Liptowskom Sw. Mikulássi : Tranoscius, 1899.  1136, 318, 62 s.
SNK S C 9404, S B 40563, S C 66650
UK Bra S D 1187

[30]

NOVÝ ZÁKON Pána náho Jeia Krista. Èas I-II / [Preloil Ján Donoval]. 
Trnava : Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1913-1914.  2 zv.
[30a] Èas I : Evanjeliá.  1913.  253 s.
SNK S B 102/1, S B 20624
UK Bra S B 2459, S C 84, 20 C 133
[30b] Èas II. : Listy apotolské a Zjavenie sv. Jána Apotola.  1914.  200 s.
SNK S B 102/2, S B 20624
UK Bra S B 2459, S C 84, 20 C 133

[31]

PÍSMO SVÄTÉ starého i nového zákona / z latinského typického vydania
Vulgaty na slovenský jazyk preloené. Sväzok I-X.  Trnava : Spolok
sv. Vojtecha, 1913-1926.
UK Bra S C 273

[32]

PÍSMO SVÄTÉ : Starý zákon. I-VIII.  Trnava : Spolok sv. Adalberta
(Vojtecha), 1917-1926.
[32a] I.  1917.  143 s.  [Vnútri sa uvádza rok 1915.]
SNK SB 101, S B 4802
UK Bra S C 101, 20 C 132
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[32b] II.  1922.  151 s.
SNK S B 101, S B 1848/2
UK Bra S C 101, 20 C 132
[32c] III. Kniha Jozue. Kniha sudcov. Kniha Rut.  1923.  82 s.
SNK S B 101, S B 1848/3
UK Bra S C 101, 20 C 132
[32d] IV. Knihy krá¾ov.  1924.  177 s.
SNK S B 101, S B 13628
UK Bra S C 101
[32e] V. Knihy paralipomenon. Knihy Ezdráove. Kniha Tobiáova. Kniha Judity.
Kniha Ester. Kniha Jóbova.  1925.  230 s.
SNK S B 101
UK Bra S C 101
[32f] VI. Kniha almov. Kniha prísloví. Ecclesiastes. Pieseò alamúnova.
Kniha múdrosti. Kniha syna Sirachovho.  1925.  287 s.
SNK S B 101, S B 13625
UK Bra S C 101
[32g] VII. Knihy prorokov: Izaiá, Jeremiá, Baruch, Ezechiel, Daniel, Ozeás,
Joel, Amos, Abdiá, Joná, Micheá, Náhum, Habakuk, Sofoniá, Aggeu,
Zachariá, Malachiá.  1925.  412 s.
SNK S B 101, S B 13625
UK Bra S C 101
[32h] VIII. Knihy Machabejských.  1926.  77 s.
SNK S B 101, S B 13625
UK Bra S C 101
[33]

ÚJ TESTÁMENTOM azaz : Istennek új szövetsége a mi urunkban a Jézus
Krisztusban / Fordította Masznyik Endre.  Pozsony: [b.v.], 1917.  S. 131-192.
SNK S C 8438
UK Bra 21 F 10078

[34]

PÍSMO SVÄTÉ Starého zákona. I.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1928.  143 s.
SNK S B 13625
UK Bra S C 273

[35]

PRVÁ SLOVENSKÁ BIBLIA pre kolské potreby I-II / Preloil Jozef Weiss,
rabín.  Nové Mesto nad Váhom : nákl. vl.; t. Slavia, 1930-1931. 2 zv.
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[35a] I. kniha Mojiova.  1930.  267 s.
SNK S C 1235
UK Bra 20 D 8077
[35b] II. kniha Mojiova.  1931.  218 s.
UK Bra S D 841
[36]

NOVÝ ZÁKON Pána náho Jeia Krista. Èas I-II / Preloil Ján Donoval. 
3. vyd.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1936-1937.  2 zv.
[36 a] Èas I. Evanjelia.  1936.  528 s.
SNK S D 4285, S D 4293/1
UK Bra 20 G 3186
[36b] Èas II. Listy apotolské a Zjavenie Sv. Jána apotola.  1937.  701 s.
SNK S D 4293/2
UK Bra S G 3320, S G 2875

[37]

NOVÁ SMLUVA (Nový zákon) Pána a náho Spasite¾a Jeia Krista /
Autorizovaný preklad Slovenskej evanjelicko-kresanskej cirkvi pod¾a
augsburského vyznania.  Liptovský Sv. Mikulá : Tranoscius, 1942.  717 s.
UK Bra S G 3614

[38]

PÍSMO SVÄTÉ Nového zákona / Preloili a poznámkami opatrili tefan Zlato
a Anton Ján urjanský.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1946.  888 s.
SNK S D 5537
UK Bra S G 4590, S F 5934, 20 G 1368

[39]

PÍSMO SVÄTÉ Nového zákona. Sv. 1  2 / Preloil a poznámkami opatril tefan
Zlato a Anton Ján urjanský.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1946-1947.
[39a] Sväzok 1.  1946.  308 s.
SNK S D 5513/1
UK Bra S F 5934, 22 D 5621, S F 5658, 20 G 1359, S F 5379
[39b] Sväzok 2.  1947.  S. 309-743.
SNK S D 5513/2
UK Bra S F 5934, 22 D 5621, S F 5658, 20 G 1359, S F 5379

[40]

ALTÁR / Preloil a výkladom opatril Mikulá Stanislav.  Trnava :
Spolok sv. Vojtecha, 1948.  642 s.
UK Bra S D 11865
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[41]

PÍSMO SVÄTÉ Nového zákona / Preloil a poznámkami opatril tefan Zlato
a Anton Ján urjanský.  3. vyd.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1949.  888 s.
SNK S D 6574
UK Bra S G 4983

[42]

PÍSMO SVÄTÉ Nového zákona / Preloila a poznámkami opatrila Biblická
komisia pri Spolku sv. Vojtecha,  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1950.  921 s.
SNK S D 8197

[43]

PÍSMO SVÄTÉ Nového zákona / Preloil a poznámkami opatril tefan Zlato
a Anton Ján urjanský.  4. vyd.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1952.  921 s.

[44]

PÍSMO SVÄTÉ Nového zákona / (Preloila a poznámkami opatrila Biblická
komisia pri Spolku sv. Vojtecha.)  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1952.  921 s.
UK Bra S G 5413

[45]

NOVÁ SMLUVA (Nový zákon) Pána a náho Spasite¾a Jeia Krista a almy /
(Autorizovaný preklad Slovenskej evanjelicko-kresanskej cirkvi pod¾a
augsburského vyznania)  2. vyd., almy 1. vyd.  Liptovský Mikulá :
Tranoscius, 1952.  778 s.
UK Bra S G 5451

[46]

PÍSMO SVÄTÉ Starého zákona / Z pôvodných textov preloili a poznámkami
opatrili èlenovia Biblickej komisie pri Spolku sv. Vojtecha.  Trnava;
Bratislava : Spolok sv. Vojtecha; Cirkevné nakladate¾stvo, 1955.  1093 s.
SNK S B 3037 D 1
UK Bra S B 2211, 20 B 1199, 30 G 3843

[47]

NOVÁ ZMLUVA náho Pána a Spasite¾a Jeia Krista a almy / Autorizovaný
preklad Slovenskej Evanjelickej Cirkvi a.v. v ÈSSR. Pripravila redakèná
komisia pod vedením K. Gabria.  Liptovský Mikulá; Bratislava :
Tranoscius; Cirkevné nakladate¾stvo, 1968.  604 s.
UK Bra S G 12295, 22 G 7278

[48]

PÍSMO SVÄTÉ Starého zákona. I-IV / Z pôvodných textov preloili
a poznámkami doplnili èlenovia Biblickej komisie pri Spolku sv. Vojtecha. 
Trnava; Bratislava : Spolok sv. Vojtecha; Cirkevné nakladate¾stvo, 1968-1970.
[48a] Zväzok 1 / Úvod Ambróz Lazík.  1968.  736 s.
SNK S D 34468/D1
UK Bra S G 11941, 22 G 5944
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[48b] Zväzok 2.  1969.  1125 s.
SNK S D 34468/2 D1
UK Bra S G 11941, 22 G 5944
[48c] Zväzok 3.  1969.  1199 s.
SNK S D 34468/3 D1
UK Bra S G 11941, 22 G 5944
[49]

SVÄTÁ BIBLIA : z pôvodných jazykov preloená na slovenský / Preloil
Jozef Roháèek. 2. revidované vyd.  Bratislava : Epocha, 1969.  921, 293 s.
SNK S D 34798 D1
UK Bra S G 11987, 22 G 6092

[50]

NOVÁ SMLUVA náho Pána a Spasite¾a Jeia Krista : z gréckeho jazyka preloená
na slovenský / Preloil Jozef Roháèek.  2. revidované vyd.  Bratislava :
Epocha, 1969.  293 s.
SNK S D 35 000

[51]

STARÁ ZMLUVA : Izaiá, Jeremiá, alospevy.  [Bratislava :
Cirkevné nakladate¾stvo, 1971].  299 s.
UK Bra S D 46285, 22 D 72717

[52]

STARÁ ZMLUVA III. 1. kniha kronická. 2. kniha kronická. Ezdrá. Nehemiá.
Ester. Jób. Príslovia. Kazate¾. Ve¾pieseò.  Bratislava : Cirkevné nakladate¾stvo,
[1971].  433 s.
UK Bra S D 46285, 22 D 72717

[53]

STARÁ ZMLUVA : Pä kníh Mojiových / pracovné vydanie slovenského
prekladu pripravila Prekladová komisia pre preklad Biblie.  Bratislava :
Cirkevné nakladate¾stvo, 1972.  533 s.
UK Bra S D 49937, 22 D 88461

[54]

BIBLIA : Písmo sväté Starej a Novej zmluvy / [Z hebrejského originálu preloil
Karol Gábri, Július Janko, tefan Kátlovský a Ján Petrík.]  Liptovský Mikulá;
Bratislava : Tranoscius; Cirkevné nakladate¾stvo, 1977.  1240 s.
SNK S C 45177 D1
UK Bra S D 66191, 24 D 57360
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[55]

SVÄTÉ PÍSMO : Nový zákon / Preklad pod¾a typického vydania
novej Vulgaty, upravenej pod¾a zásad 2. Vatikánskeho koncilu ...
Preloila Redakèná rada Slovenskej liturgickej komisie.  Bratislava :
Cirkevné nakladate¾stvo, 1986.  776 s.
SNK S D 58470
UK Bra SL G 178, 30 G 251

[56]

SVÄTÉ PÍSMO : Starý zákon. 1.  Trnava; Bratislava : Spolok sv. Vojtecha;
Cirkevné nakladate¾stvo, 1990.  737 s.
SNK S D 62190/1
UK Bra SL D 11575, 30 D 34335

[57]

SVÄTÉ PÍSMO : Starý zákon. 2. Prvá èas.  3. nezmenené vyd.  Trnava :
Spolok sv. Vojtecha, 1991.  705 s.
SNK 62190/2/1

[58]

KNIHA ALMOV / Z hebrejského originálu preloil Karol Gábri,
prebásnil Milan Rúfus.  Bratislava : Lúè, 1991.  220 s.
SNK S C 79729
UK Bra SL D 13389, 30 D 41038

[59]

BIBLIA : Písmo sväté Starej a Novej zmluvy.  Banská Bystrica :
Slovenská biblická spoloènos, 1991.  266 s.
UK Bra SL D 14679, 30 D 44047

[60]

NOVÁ ZMLUVA / Preklad s farebnými fotografiami, úvodmi
a vysvetlivkami k dobovému prostrediu.  Banská Bystrica :
Slovenská biblická spoloènos, 1992.  430 s.
SNK S B 51193 D1
UK Bra SL B 8907, 30 B 20674

[61]

NOVÝ ZÁKON : Sväté písmo / Z latinského originálu Nova Vulgata
Bibliorum Sacrorum Editio preloila Slovenská liturgická komisia. Úvod
k jednotlivým spisom pripravil Jozef Heriban.  Banská Bystrica : Slovenská
biblická spoloènos pre Slovenskú liturgickú komisiu, 1992.  847 s.
SNK S D 64237
UK Bra SL D 15343, 30 D 46166

[62]

SVÄTÉ PÍSMO : Starý zákon. 1.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1992.  737 s.
SNK S D 64237
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[63]

SVÄTÉ PÍSMO : Starý zákon. 3.  3. nezmenené vyd.  Trnava :
Spolok sv. Vojtecha, 1992.  1200 s.
SNK S D 64929/3 D1
UK Bra SL G 1328, 30 G 4164

[64]

SVÄTÁ BIBLIA / Preloil Jozef Roháèek.  Banská Bystrica :
Slovenská biblická spoloènos, 1993.  1220 s.
SNK S C 83754, S D 65868

[65]

NOVÝ ZÁKON : Sväté písmo / [Z latinského originálu Nova Vulgata Bibliorum
Sacrorum Editio pod¾a typického vydania Neovulgaty preloila Slovenská
liturgická komisia.]  2. vyd.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1993.  641 s.
SNK S E 8672 D1
UK Bra SL G 1540, 30 G 4438

[66]

NOVÝ ZÁKON : Nádej pre kadého=Hope for all : the New Testament
in contemporary slovak language : Druhá èas Svätého Písma-Biblie v modernom
jazyku.  Bratislava; Herrljunga : Creativpress; Internationale Bible Society,
1993.  414 s.
SNK S D 65476/ D1
UK Bra SL D 17202, 30 D 51992

[67]

SVÄTÉ PÍSMO : Nový zákon : almy / Preloila Slovenská liturgická komisia.
 4. doplnené vyd.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1993.  773 s.
SNK S E 8750 D 1
UK Bra SL G 1633, 30 G 4599

[68]

SVÄTÁ BIBLIA / Z pôvodných jazykov preloil Jozef Roháèek.  [Bratislava] :
Slovenská biblická spoloènos, 1993.  293 s.
UK Bra SL G 1604, SL D 17355, 30 D 52382

[69]

SVÄTÉ PÍSMO : Starý zákon. 1.  4. nezmenené vyd.  Trnava :
Spolok sv. Vojtecha, 1994. 736 s.
SNK S D 66479/1 D1
UK Bra SL G 1771, 30 G 4912

[70]

SVÄTÉ PÍSMO : Starý zákon. 3.  4. nezmenené vyd.  Trnava :
Spolok sv. Vojtecha, 1994.  1199 s.
SNK S D 66479/3 D1
UK Bra SL G 1772, 30 G 4913
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[71]

PÍSMO SVÄTÉ : Nová zmluva a almy : slovenský ekumenický preklad /
Preloené z pôvodných jazykov.  Banská Bystrica : Slovenská biblická
spoloènos, 1995.  670 s.
SNK S D 67812

[72]

SVÄTÉ PÍSMO : Nový zákon / Preloila Redakèná rada Slovenskej liturgickej
komisie.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1995.  777 s.
SNK S D 67340 D 1

[73]

EVANJELIUM pod¾a Marka : slovenský ekumenický preklad.  [Banská Bystrica]:
Slovenská biblická spoloènos; Detská misija na Slovensku, 1996.  44 s. 
ISBN 80-85486 20-2
SNK S E 9687 D 1

[74]

SVÄTÉ PÍSMO Starého i Nového zákona.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1996.
 2623 s.  ISBN 80-7162-152-8
SNK S C 91155 D 1

[75]

EVANJELIUM pod¾a Jána : slovenský ekumenický preklad.  [Banská Bystrica] :
Slovenská biblická spoloènos, 1997.  109 s.  ISBN 80-85486-14-8.  (Bro.)
SNK S E 9686 D 1

[76]

EVANJELIUM pod¾a Jána : slovenský ekumenický preklad.  [Banská Bystrica] :
Slovenská biblická spoloènos, 1997.  127 s.  ISBN 80-85486-19-9.  (Bro.)
SNK S E 9685 D 1

[77]

SVÄTÉ PÍSMO : Nový zákon.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1997.  316 s. 
ISBN 80-7162-193-4
SNK S C 94174 D 1

[78]

SVÄTÁ BIBLIA / Z pôvodných jazykov preloil Jozef Roháèek. 
Banská Bystrica : Slovenská biblická spoloènos, 1998.  1129, 361 s. 
ISBN 80-85486-33-4
SNK S D 70348 D 1

[79]

SVÄTÉ PÍSMO : Nový zákon / [Z typického latinského vydania novej
Vulgáty preloila Redakèná rada Slovenskej liturgickej komisie]. 
Trnava : Spolok sv. Vojtecha : 1998.  925 s.  ISBN 80-7165-228-1
SNK S E 9591 D1
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[80]

SVÄTÉ PÍSMO : Nový zákon / Preklad pod¾a typického vydania novej
Vulgáty, upravenej pod¾a zásad Druhého vatikánskeho koncilu na príkaz
pápea Pavla VI. a promulgovanej pápeom Jánom Pavlom II. 
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1998.  925 s.  ISBN 80-7162-229-X
SNK S E 9654 D 1

[81]

SVÄTÉ PÍSMO Starého i Nového zákona.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1998.
 2623 s.  ISBN 80-7162-236-2 (viaz.)
SNK S C 97911 D 1

[82]

EVANJELIUM pod¾a Jána : ekumenický preklad.  Bratislava : Misijná
spoloènos evanjelia Jeia Krista, 1999.  59 s.  ISBN 80-88891-15-9
SNK S E 8091 D 1

[83]

NOVÁ ZMLUVA / Slovenský text Novej zmluvy z pôvodného jazyka
pripravil kolektív prekladate¾ov.  Banská Bystrica; Budapest : Slovenská
biblická spoloènos; Kálvin János, 1999.  709 s.  ISBN 80-85486-34-2
SNK S D 70363 D1

[84]

ALMY. 1-2.  Bratislava : Nestor, 1999.  2 zv.
[84a] [Zv.] 1.  325 s.  ISBN 80-88801-90-7
SNK S E 9868 D1
[84b] [Zv.] 2.  351 s.  ISBN 80-88801-91-5
SNK S E 9868 D1

[85]

BIBLIA : Písmo sväté Starej a Novej zmluvy.  Liptovský Mikulá;
Banská Bystrica : Tranoscius; Slovenská biblická spoloènos, 2000.  882,
299 s.  ISBN 80-7140-070-X
SNK S B 62708 D1

[86]

SVÄTÉ PÍSMO : Nový zákon.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2000.  316 s. 
ISBN 80-7162-320-2
SNK S C 102663 D 1

[87]

SVÄTÉ PÍSMO : Nový zákon / [Z typického latinského vydania novej
Vulgáty preloila redakèná rada Slovenskej liturgickej komisie]. 
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2000.  925 s.  ISBN 80-7162-328-8
SNK S E 10046 D 1
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[88]

SVÄTÉ PÍSMO : Nový zákon / [Z typického latinského vydania novej
Vulgáty preloila redakèná rada Slovenskej liturgickej komisie]. 
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2001.  925 s.  ISBN 80-7162-357-1
SNK S D 72000 D1

[89]

SVÄTÉ EVANJELIUM.  Michalovce : Misionár, 2001.  474 s. 
ISBN 80-88724-08-2

[90]

SVÄTÉ PÍSMO Starého i Nového zákona / Preklad a poznámky pod¾a vydaní
Spolku svätého Vojtecha v Trnave : Starý zákon z roku 1955  Nový zákon
z roku 1986. Úvody k jednotlivým spisom Jozef Heriban.  Trnava :
Spolok sv. Vojtecha, 2001.  2623 s.  ISBN 80-7162-281-8
SNK S C 106943 D1

[91]

VRÁTIM SA K OTCOVI : ekumenický preklad Biblie / [Preklad knihy proroka
Ámosa pripravil kolektív prekladate¾ov. Slovo vydavate¾a slovenského
vydania, preklad a príprava úvodných textov Ladislav Javorský.] 
[Banská Bystrica] : Slovenská biblická spoloènos, 2001.  168 s. 
ISBN 80-85486-04-0 (bro.)
SNK S D 72405 D1

[92]

NOVÝ ZÁKON : Skutky apotolov.  Starý zákon : Druhá kniha Samuelova. 
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2002.  119 s.  ISBN 80-7162-415-2

[93]

SWATÉ BIBLIA SLOWÉNSKÉ, aneb Písma Swatého Èástka [1-2] /
herausgegeben von Hans Rothe und Friedrich Scholz; unter Mitwirkung
von Ján Doru¾a.  Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2002.  2 zv. 
(Biblia Slavica. Serie 5. Slowakische Bibel der Kamaldulenser, Bd. 1-2). 
ISBN 3-506-71675-1
[93a] Èástka 1, Která w sebe obsahuge Starého Testamenta Zákon, a Zákona
Historiu : Pìt knih Moyjssowých, Knihi Yózue, Yudikum, Ruth, Kralowské,
Paralipomenon, Ezdarassowe, Tobiassowe, Yudith, Ester, Yob, almi
Dawidowé, Knihi Príslow, Eklesyastycj, Pjsòe, Ssalomúnowé, Knihi
Mudrosti, a Syrách.  920 s.
[93b] Èástka 2, Která w sebe obsahuje Prorokú, Knihi Machabìgské, a celý
Testament nowý.  1063 s.

[94]

STARÝ ZÁKON : Prvá kniha krá¾ov : Druhá kniha krá¾ov.  Nový zákon :
Evanjelium pod¾a Matúa.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2003.  206 s. 
ISBN 80-7162-444-6
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[95]

SVÄTÉ PÍSMO Starého i Nového zákona / Preklad a poznámky pod¾a vydaní
Spolku svätého Vojtecha v Trnave: Starý zákon z roku 1955  Nový zákon
z roku 1986. Úvody k jednotlivým spisom Jozef Heriban.  Trnava :
Spolok sv. Vojtecha, 2003.  2623 s.  ISBN 80-7162-420-9

[96]

SVÄTÉ PÍSMO : Nový zákon / Preklad pod¾a typického vydania novej
Vulgaty upravenej pod¾a zásad Druhého vatikánskeho koncilu
na príkaz pápea Pavla VI. a promulgovanej pápeom Jánom Pavlom II.
[Úvody k spisom Nového zákona Jozef Heriban.]  Trnava :
Spolok sv. Vojtecha, 2003.  925 s.  ISBN 80-7162-447-0

[97]

ALMY : kniha almov / Slovenský preklad a poznámky pod¾a vydania
Starého i Nového zákona v Spolku svätého Vojtecha, Trnava 1996. 
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2003.  225 s.  ISBN 80-7162-422-5 (bro.)

[98]

SVÄTÉ PÍSMO : Nový zákon : Evanjelium pod¾a Matúa : Evanjelium pod¾a
Marka : Evanjelium pod¾a Lukáa : Evanjelium pod¾a Jána : Skutky apotolov /
Preklad pod¾a typického vydania novej Vulgáty, upravenej pod¾a
zásad Druhého vatikánskeho koncilu na príkaz pápea Pavla VI.
a promulgovanej pápeom Jánom Pavlom II. [Autor úvodov: Jozef Heriban.
 Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2004.  316 s.  ISBN 80-7162-459-4

[99]

SVÄTÉ PÍSMO.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2004.  925 s.

[100]

STARÝ ZÁKON : Druhá kniha Machabejcov.  Nový zákon : Evanjelium
pod¾a Jána (Výòatok zo Svätého písma) / Zodpovedná redaktorka Katarína
Kroèková.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2005.  122 s.

[101]

SVÄTÉ PÍSMO Starého i Nového zákona.  Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2005.
 2331 s.
Preklady biblie do slovenèiny
BIBLIA SACRA, ...  1808.  Pozri záznam è. [19].

[102]

SWATÉ PÍSMO starého i nowého Zákona podla obecného latinského od sw.
Rímsko-Katolickég Cirkwi potwrïeného Preloené s Prirownáòimgruntowného
Tekstu, na Swetlo widané . I-II. / [Preloil kanonik Juraj Palkoviè.] 
W Ostrihome : vl. nákladom; tlaè J. Beimel, 1829-1832.  2 zv.
[102a] Dìl prwní.  1829.  1250 s.
UK Bra S E 633, 20 E 356
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[102b] Dìl druhí.  1832.  935 s.
UK Bra S E 633, 20 E 356
[103]

SWATÉ PÍSMO nowého Zákona podle obecného latinského od sw. rímskokatolickég cirkwi potwrdeného preloené s prirownaním gruntowného tekstu
na swetlo widané/ [Preloil Juraj Palkoviè].  We Wídni : t. Adolf Holzhausen,
1884-1902.  5 zv.
SNK I E 95, S E 2819, S E 161
UK Bra S E 227, S G 1873
[103a] [Zv. 1.]  1884.  426 s.
[103b] [Zv. 2.]  1887.  426 s.
[103c] [Zv. 3.]  1892.  426 s.
[103d] [Zv. 4.]  1896.  426 s.
[103e] [Zv. 5.]  1902.  . 426 s.
PRVÁ SLOVENSKÁ BIBLIA pre kolské potreby. I-II.  1930-1931. 
Pozri záznam è. [35-35b].

[104]

SVÄTÁ BIBLIA, èie celé Sväté písmo Starého i Nového zákona /
[Preloil Jozef Roháèek.]  Praha : Biblická spoloènos britická a zahranièná,
1936.  971, 301 s.
SNK S D 29116 D1, S D 4021
UK Bra S F 2538

[105]

SVÄTÁ BIBLIA, èie celé Sväté písmo Starého i Nového zákona /
Preloil Jozef Roháèek.  Praha : Biblická spoloènos britická a zahranièná,
1937.  971 s.  [Reedícia.]
SNK S D 64910
UK Bra S F 5653

[106]

SVÄTÁ BIBLIA, èie celé Sväté písmo Starého i Nového zákona / Preloil
Jozef Roháèek.  Praha : Biblická spoloènos, 1942.  971, 301 s.
SNK S D 50654 D1

[107]

SVÄTÁ BIBLIA /Z pôvodných jazykov preloená na slovenský /
[Preloil Jozef Roháèek].  Revidované vyd.  Kutná Hora : Èeská biblická
práce, 1951.  921, 293 s.
SNK S D 18499
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[108]

SVÄTÁ BIBLIA, èie celé Sväté písmo Starého i Nového zákona /
[Preloil Jozef Roháèek].  Praha : Biblická spoloènos britická a zahranièná,
1964.  971, 301 s.  [Reedícia vydania z roku 1936.]
SNK S D 44759

[109]

SVÄTÁ BIBLIA, èie celé Sväté písma Starého i Nového zákona.  Praha : [b.v.],
1964.  971, 301 s.
SNK S E 6670 D1, 2 S D 48154 D1

[110]

SVÄTÁ BIBLIA, èie celé Sväté písmo Starého i Nového zákona /
[Preloil Jozef Roháèek.]  Praha : Biblická spoloènos britická a zahranièná,
1968.  971, 301 s.
SNK S D 48221

[111]

SVÄTÁ BIBLIA, èie celé Sväté písmo Starého i Nového zákona /
[Preloil Jozef Roháèek.]  Praha : Biblická spoloènos britická a zahranièná,
1969.  971, 301 s.
SNK S D 48153 D1
SVÄTÁ BIBLIA.  1969.  Pozri záznam è. [49].

[112]

BIBLIA V OBRAZOCH / napísal F.B. Slov. upravil tefan Senèík.
Ilustroval R. Albert.  Galton : Slovenskí jezuiti, 1972.  144 s.
SNK S C 30653 D 1,2

[113]

SVÄTÁ BIBLIA / Preloil Jozef Roháèek.  Revidované vyd.  [B.m.] :
Svetová Biblická spoloènos, 1974.  293 s.
SNK S C 55035 D1

[114]

SVÄTÁ BIBLIA / Preloil Jozef Roháèek.  Revidované vyd.  [Londýn] :
Svetová biblická spoloènos, 1974.  921, 923 s.  Na poslednej strane
publikácie rok vydania: 1975.
SNK S D 52902

[115]

SVÄTÁ BIBLIA / Preloil Jozef Roháèek.  Revidované vyd.  [Londýn] :
Svetová biblická spoloènos, 1975.  921, 293 s.
SNK S D 52940
BIBLIA : Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy.  1977.  Pozri záznam è. [54].
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[116]

SVÄTÁ BIBLIA / Preloil Jozef Roháèek.  Revidované vyd.  [Londýn] :
Svetová biblická spoloènos, 1980.  921, 293 s.
SNK S C 55356 D 1
BIBLIA : Písmo sväté Starej a Novej zmluvy.  1991.  Pozri záznam è. [59].
SVÄTÁ BIBLIA.  1993.  Pozri záznam è. [64].
SVÄTÉ PÍSMO : Nový zákon : almy.  1993.  Pozri záznam è. [67].
SVÄTÁ BIBLIA.  1993.  Pozri záznam è. [68].
SVÄTÁ BIBLIA.  1998.  Pozri záznam è. [78].
SVÄTÉ PÍSMO Starého i Nového zákona.  1998.  Pozri záznam è. [81].
BIBLIA : Písmo sväté Starej a Novej zmluvy.  2000.  Pozri záznam è. [85].

[117]

EVANJELIUM pod¾a Matúa : Sväté písmo. Nový zákon.  Trnava : Spolok
sv. Vojtecha, 2001.  172 s.
SNK S E 10094 D1
SVÄTÉ EVANJELIUM.  2001.  Pozri záznam è. [89].
SVÄTÉ PÍSMO Starého i Nového zákona.  2001.  Pozri záznam è. [90].
NOVÝ ZÁKON : Skutky apotolov.  Starý zákon : Druhá kniha Samuelova. 
2002.  Pozri záznam è. [92].
SWATÉ BIBLIA SLOWÉNSKÉ, ... 1-2.  2002.  Pozri záznam è. [93-93b].
SWÄTÉ PÍSMO Starého i Nového zákona.  2003.  Pozri záznam è. [95].
Evanjeliá

[118]

IVOT náho pána a spasite¾a Jeia Krista : Sväté evanjeliá.  Budape :
Britická a zahranièná biblická spoloènos, 1912.  [266 s.]
UK Bra S G 12314
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[119]

SVÄTÉ EVANJELIÁ Písma svätého s biblickými obrazmi /
(Preloili a poznámkami opatrili tefan Zlato, Anton Ján urjanský.
Obrazy kolorované pod¾a originálov Nazarénskej koly.)  Trnava :
Spolok sv. Vojtecha, 1949.  208 s.
UK Bra S C 1796, 21 C 723

[120]

EVANJELIÁ / Pod¾a grécko-semitskej pôvodiny spracoval tefan Porúbèan.
Predslov Andrej G. Grutka.  Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,
1969.  463 s.
SNK S E 6852 D1

[121]

EVANJELIÁ / Pod¾a grécko-semitskej pôvodiny spracoval tefan Porúbèan.
Predslov Andrej G. Grutka.  2. vyd.  Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila
a Metoda, 1971.  463 s.
RYDLO, J.M. Vydavate¾ské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988.
Rím : SÚSCM, 1989, s. 98, záznam è. 207.

[122]

EVANJELIÁ / Pod¾a grécko-semitskej pôvodiny spracoval tefan Porúbèan.
Predslov Andrej G. Grutka.  3. vyd.  Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila
a Metoda, 1976.  463 s.
RYDLO, J.M. Vydavate¾ské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988.
Rím : SÚSCM, 1989, s. 161, záznam è. 382.

[123]

EVANJELIÁ / Pod¾a grécko-semitskej pôvodiny spracoval tefan Porúbèan.
Predslov Andrej G. Grutka.  4. vyd.  Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila
a Metoda, 1978.  463 s.
RYDLO, J.M. Vydavate¾ské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988.
Rím : SÚSCM, 1989, s. 182, záznam è. 437.

[124]

EVANJELIÁ / Pod¾a grécko-semitskej pôvodiny spracoval tefan Porúbèan.
Predslov Andrej G. Grutka.  5. vyd.  Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila
a Metoda, 1979.  463 s.
RYDLO, J.M. Vydavate¾ské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988.
Rím : SÚSCM, 1989, s. 192, záznam è. 460.

[125]

EVANJELIÁ / Pod¾a grécko-semitskej pôvodiny spracoval tefan Porúbèan.
Predslov Andrej G. Grutka.  6. vyd.  Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila
a Metoda, 1981.  463 s.
RYDLO, J.M. Vydavate¾ské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988.
Rím : SÚSCM, 1989, s. 216, záznam è. 512.
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[126]

EVANJELIÁ / Z orig. Nova Vulgata Bibliorum sacrorum editio preloila
Slovenská liturgická komisia. Úvodné poznámky pripravil Jozef Heriban. 
Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1989.  314 s.
UK Bra SL G 810
EVANJELIUM pod¾a Marka : slovenský ekumenický preklad.  1996. 
Pozri záznam è. [73].
EVANJELIUM pod¾a Jána : slovenský ekumenický preklad.  1997. 
Pozri záznam è. [75].
EVANJELIUM pod¾a Jána : slovenský ekumenický preklad.  1997. 
Pozri záznam è. [76].
EVANJELIUM pod¾a Jána : ekumenický preklad.  1999.  Pozri záznam è. [82].
SVÄTÉ EVANJELIUM.  2001.  Pozri záznam è. [89].

[127]

EVANJELIUM pod¾aMatúa : Sväté písmo. Nový zákon.  Trnava : Spolok
sv. Vojtecha, 2001.  175 s.  ISBN 80-7162-368-7 (bro.)
SNK S E 10094 D1
almy

[128]

KNIHA ALMOV / [Preloil Ján Lajèiak].  Budape : Britická a zahranièná
biblická spoloènos, 1904.  160 s.
SNK S D 1721
UK Bra S G 2732, 20 G 1612

[129]

KNIHA ALMOV / Z pôvodného (hebrejského) jazyka preloené
na slovenský. Preloil Jozef Roháèek.  Praha; Lipsko : Britická a zahranièná
biblická spoloènos; t. Poeschel & Trepte, 1926.  130 s.
SNK S E 4042
UK Bra S G 1857

[130]

KNIHA ALMOV / Z pôvodného (hebrejského) jazyka preloené
na slovenský. Preloil Jozef Roháèek.  Revidované vyd.  Praha :
Britická a zahranièná biblická Spoloènos, 1933.  126 s.

[131]

KNIHA ALMOV / Z pôvodného (hebrejského) jazyka preloené
na slovenský. Preloil Jozef Roháèek.  Revidované vyd. [Pretlaè.] 
Praha : Biblická spoloènos Britická a zahranièná, 1937.  126 s.
UK Bra S G 3399
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[132]

KNIHA ALMOV / Z hebrejského jazyka preloené na slovenský. 
Revidované vyd.  Kutná Hora : Èeská biblická práce, 1949.  75 s.
SNK S D 37641

[133]

KNIHA ALMOV : Sväté písmo. Starý zákon / Preloil Anton Botek. 
Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1978.  428 s.
SNK S E 8427
UK Bra S G 16548

[134]

NOVÝ ZÁKON A ALMY / Preloil tefan Porúbèan. Autor úvodu
Andrej G. Grutka.  Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1983.  784 s.
SNK S E 8343
KNIHA ALMOV.  1991.  Pozri záznam è. [58].
ALMY. 1-2.  1999.  Pozri záznam è.[84-84b].
ALMY : kniha almov.  2003.  Pozri záznam è. [97].
Nová zmluva

[135]

NOVÁ SMLUVA (Nový zákon) Pána a Spasite¾a náho Jeia Krista /
Prvá korektúra prekladu usporiadaného redakènou biblickou komisiou
Slovenskej Evanjelickej cirkvi.  [B.m.: b.v., po r. 1918.  250 s.]
SNK S A 526
NOVÁ SMLUVA (Nový zákon) Pána a náho Spasite¾a Jeia Krista.  1942. 
Pozri záznam è. [37].
NOVÁ SMLUVA (Nový zákon) Pána a náho Spasite¾a Jeia Krista a almy. 
1952.  Pozri záznam è. [45].
NOVÁ ZMLUVA náho Pána a Spasite¾a Jeia Krista a almy.  1968. 
Pozri záznam è. [47].

[136]

NOVÁ ZMLUVA A ALMY.  Londýn : Spojené biblické spoloènosti;
Slovenská Evanjelická cirkev a.v. v ÈSSR, 1984.  331 s.
SNK S D 67869 D1, S D 67868 D1, S C 90625 D1
UK Bra S D 83762
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[137]

NOVÁ ZMLUVA náho Pána a Spasite¾a Jeia Krista / Preloila
Redakèná komisia Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v ÈSSR.  [B.m.] :
Medzinárodný zväz Gideonovcov, 1991.  752 s.
SNK S E 8475 D1, S E 8976, S E 8477 D1

[138]

NOVÁ ZMLUVA.  Minsk : Picorp, 1992.  342 s.
SNK S D 64915
NOVÁ ZMLUVA / Preklad s farebnými fotografiami, úvodmi
a vysvetlivkami k dobovému prostrediu.  1992.  Pozri záznam è. [60].

[139]

NOVÁ ZMLUVA náho Pána a Spasite¾a Jeia Krista / Preloila
Redakèná komisia Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v ÈSFR.  [B.m.] :
Medzinárodný zväz Gideonovcov, 1992.  752 s.
SNK S E 8849 D1

[140]

NOVÁ ZMLUVA náho Pána a Spasite¾a Jeia Krista.  Bratislava :
Medzinárodný Zväz Gideonovcov, 1994.  287, 338, 287 s.
SNK S D 67489

[141]

NOVÁ ZMLUVA / Slovenský ekumenický text Novej zmluvy
z pôvodného jazyka pripravil kolektív prekladate¾ov.  Banská Bystrica;
Budapest : Slovenská biblická Spoloènos; Kálvin János, 1999.  709 s. 
ISBN 80-85486-34-2
SNK S D 70363 D 1
Nový zákon
SWATÉ PÍSMO starého i nového zákona ... I-II.  1829-1932. 
Pozri záznam è. [102-102b].
SWATÉ PÍSMO nowého Zákona ...  1884-1902.  Pozri záznam è. [103-103e].

[142]

NOWÝ ZÁKON Pána a Spasitele nasseho Jeisse Krista.  Liptowský
Sw. Mikuláss, 1899.  318, 62 s.
SNK S C 66650 (príväzok 1)
NOVÝ ZÁKON Pána náho Jeia Krista. Èas I-II.  1913-1914. 
Pozri záznam è. [30-30b].
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[143]

NOVÝ ZÁKON naeho Pána a Spasite¾a Jeia Krista /
Z gréckeho jazyka preloený na slovenský. Preloil Jozef Roháèek.  Praha :
Britická a zahranièná biblická spoloènos, 1924.  506 s.
SNK S E 4046, S E 1789 D1
UK Bra S G 1406

[144]

NOVÝ ZÁKON naeho Pána a Spasite¾a Jeia Krista / Pod¾a posledného
vydania kralického z r. 1613. Z pôvodného (hebrejského) jazyka preloené
na slovenský. Preloil J[ozef] Roháèek.  Praha : Britická a zahranièná
biblická spoloènos, 1926.  506 s.
SNK S E 5439

[145]

NOVÝ ZÁKON naeho Pána a Spasite¾a Jeia Krista / Z gréckeho jazyka
preloené na slovenský. Preloil J[ozef] Roháèek.  Revidované vyd. 
Praha : Biblická spoloènos britická a zahranièná, 1933.  480 s.
SNK S E 6865
NOVÝ ZÁKON Pána náho Jeia Krista. Èas I-II.  1936-1937. 
Pozri záznam è. [36-36b].

[146]

NOVÝ ZÁKON naeho Pána a Spasite¾a Jeia Krista / Z gréckeho jazyka
preloený na slovenský. Preloil Jozef Roháèek.  Revidované vyd.  Praha :
Biblická spoloènos britická a zahranièná, 1937.  480 s.  [Pretlaè.]
SNK S E 6044
UK Bra S G 3399

[147]

NOVÝ ZÁKON naeho Pána a Spasite¾a Jeia Krista / Z gréckeho jazyka
preloené na slovenský.  Revidované vyd.  Praha : Biblická spoloènos
britická a zahranièná, 1937.  301 s.
SNK S D 64910 (príväzok 1)
PÍSMO SVÄTÉ Nového zákona.  1946.  Pozri záznam è. [38].
PÍSMO SVÄTÉ Nového zákona. Sv. 1-2.  1946-1947.  Pozri záznam è. [39-39b].
PÍSMO SVÄTÉ Nového zákona.  1949.  Pozri záznam è. [41].

[148]

NOVÝ ZÁKON náho Pána a Spasite¾a Jeia Krista / Z gréckeho jazyka
preloené na slovenský. Preloil Jozef Roháèek.  Znova revidované vyd. 
Kutná Hora : Èeská biblická práce, 1949.  293 s.
SNK S D 37641 D1, S D 18499 (príväzok 1)
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PÍSMO SVÄTÉ Nového zákona.  1950.  Pozri záznam è. [42].
[149]

PÍSMO SVÄTÉ : ivot Jeia Krista / Zost. Lawrence G. Lovásik. 
Tarentum : Marian Action, 1950.  322 s.
SNK S D 35424 D1
PÍSMO SVÄTÉ Nového zákona.  1952.  Pozri záznam è. [44].

[150]

NOVÝ ZÁKON naeho Pána a Spasite¾a Jeia Krista / Z gréckeho jazyka
preloené na slovenský. Preloil Jozef Roháèek.  London : [b.v.],
1954.  130 s.  [Reedícia vydania z r. 1924.]
SNK S E 6797 D1

[151]

NOVÝ ZÁKON Pána náho Jeia Krista / Preloil Karol Strmeò,
èlen Slovenského ústavu pri Opátstve sv. Andreja Svorada v Clevelande. 
Scranton, PA : Bosak Publications, 1954.  942 s.
SNK S C 82964, S C 32964

[152]

NOVÝ ZÁKON naeho Pána a Spasite¾a Jeia Krista / Z gréckeho jazyka
preloené na slovenský.  Revidované vyd.  [B.m. : b. v., 1964].  379 s.
SNK S E 6654 D1

[153]

NOVÝ ZÁKON / Pod¾a grécko-semitskej pôvodiny spracoval tefan
Porúbèan.  Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1968.  1134 s.
SNK S E 5278 D1
UK Bra S G 16578

[154]

PÍSMO SVÄTÉ Nového zákona. Zv. 4 / Pripravila Biblická komisia
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The Holy Scripture Among Slovaks.
Translations of the Holy Scripture Into Slovak
and Editions at the Territory of Slovakia
Jozef M. Rydlo
The author of the article focuses on translations of the Holy Scripture into
Slovak and its different editions at the territory of Slovakia.
The article offers a brief introduction into Christianisation of Slovaks and
a survey of the work carried out by Sts. Cyril and Methodius in the first state of the
Old Slavs living at the territory of present-day Slovakia traditionally called The
Great Moravian Empire. We can find out how they translated liturgical books,
a significant part of the Holy Scripture and important texts of the ecclesiastical as well
as Roman civil law from Greek and Latin into the Old Slavic language. The author
analyses how the Holy Scripture reached our territory, how it was spread, concluding that without an in-depth study of the circumstances and a critical analysis of the
translations regardless of the confessional differences and discrepancies, an exhaustive answer can be given only by providing a strict bibliographic survey.
The author divides translations and editions of the Holy Scripture among
Slovaks into three periods: 1. Cyrillo-Methodian period  the Holy Scripture in the
Old Slavic language 2. Reformation period  the Holy Scripture in Czech and Latin
language 3. National Revival period  the Holy Scripture in Slovak language. The
bibliography registers precisely all printed translations representing either Catholic,
Protestant, Jewish or other religious denominations.
Slovak translations and editions of the Holy Scripture at the territory of Slovakia prove that the love of Gospel was and still is alive among Catholics and Protestants, as well as among other Christian and non-Christian faiths.
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Knihy Safveta Bega Baagiæa
vo fondoch Univerzitnej kninice
v Bratislave
Klára Mészárosová

U

niverzitná kninica v Bratislave disponuje vzácnym fondom arabských,
perzských a tureckých rukopisov a tlaèí, ktorý získala od známeho bosnianskeho literáta, orientalistu, múzejníka a politika Safveta Bega Baagiæa. Kninica tento súbor dokumentov kúpila roku 1924, ale o jeho ceste do Univerzitnej
kninice vieme ve¾mi málo. V archíve Univerzitnej kninice sa nenachádza ani jeden
autentický dokument o spôsobe a o okolnostiach získania týchto dokumentov. Dobové publikované správy o kúpe Baagiæovej kninice boli tie skúpe na informácie,
neuviedli ani celé meno pôvodného majite¾a, spomínali ho len pod skratkou Dr. B.1
V naom príspevku sa pokúsime, na základe výskumu dokumentov v archívoch
a útrkov informácií v publikáciách, o rekontrukciu získavania tohto zaujímavého
fondu pre Univerzitnú kninicu v Bratislave.
Safvet Beg Baagiæ patril k významným bosnianskym vzdelancom.2 Jeho
otec, Ibrahim, bol jedným z posledných po turecky píucich bosnianskych básnikov.
Safvet Beg Baagiæ3 sa narodil roku 1870 v Nevesinji, v Hercegovine. Rodina
od roku 1882 ila v Sarajeve, kde Baagiæ zmaturoval. V rokoch 1895  1899 tudoval
orientálne jazyky a literatúru na univerzite vo Viedni. Po túdiách pôsobil ako profesor na Ve¾kom gymnáziu v Sarajeve. Do konca 1. svetovej vojny prispieval do rôznych èasopisov a roku 1900 bol spoluzakladate¾om èasopisu Behar. Roku 1910 bol na
viedenskej univerzite promovaný za doktora ex linguis islamiticis. Následne ho
menovali za profesora na katedre orientálnych jazykov v Záhrebe. Od roku 1919 bol
riadite¾om Krajinského múzea v Sarajeve, kde pracoval a do roku 1927. Medzitým
zastával dvakrát funkciu podpredsedu a dve obdobia predsedu snemu Bosny. Zomrel roku 1934. Prvé básne uverejòoval u poèas gymnaziálnych túdií a jeho literárne
dielo obsahuje okrem poézie aj umeleckú prózu, divadelné hry a historické práce.4
Významná bola aj jeho prekladate¾ská èinnos, hlavne dva zväzky prekladov z Rubaí
Omara Chajjáma. Vedecká a publicistická èinnos vzdelanca európskeho formátu boli silne ovplyvnené islamskou minulosou. Jeho poézia, predchnutá duchom mos1
2
3

RYPKA, J. Sbírka arabských, perských a tureckých rukopisù v Universitní knihovnì
v Bratislavì, 184  198. EMLER, J. Nìkolik poznámek o vývoji Universitní knihovny, s. 10.
RIZVIÆ, M. Pjesnièko djelo Mirze Safveta, s. 9  12.
Enciklopedija Juhoslavije. Tom. I. A  Biz, s. 518  519.
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limskej národnej epiky, pod vplyvom perzských a tureckých básnikov a bosnianskych sevdaliniek, znamená most medzi tvorbou Orientu a pôvodnou bosnianskohercegovinskou literatúrou.5
Kultúrne väzby rodiny odráala aj skladba ich kninice, ktorú, ako to napísal
v úvode katalógu svojej kninice, zaloil ete otec Safveta Bega Baagiæa v druhej polovici 19. storoèia.6 Ako spomenul, od otca získal pribline tretinu neskorieho súboru. Ïalie exempláre rukopisov a tlaèí skupoval tridsa rokov po území celej bývalej
Juhoslávie. Viedla ho snaha zozbiera predovetkým juhoslovanských autorov, sústredi a zachova obraz juhoslovansko-moslimskej kultúry v predchádzajúcich storoèiach. Práve preto sa v zbierke popri klasikoch islamskej náboenskej, vedeckej
a krásnej literatúry vo ve¾kom poète nachádzajú autori Bosniaci, Srbi i Chorváti a Turci, ktorí písali po arabsky, alebo pouívali arabské písmo.
Baagiæ zaèal rokova o predaji svojej vzácnej zbierky roku 1923 s viacerými
záujemcami. O pohnútkach, ktoré ho viedli k mylienke preda svoju kninicu, sa
nezachovali bliie informácie. V tom èase bol riadite¾om Krajinského múzea v Sarajeve a mono k rozhodnutiu ho viedla politická situácia èi jeho zhorujúci zdravotný
stav, s ktorým mal problémy u od roku 1920.7 O záujme Univerzitnej kninice v Bratislave o kúpu Baagiæovej kninice sa dozvedáme z listu8 riadite¾a Jana Emlera9 zo
dòa 2. apríla 1924 adresovaného Ministerstvu kolstva a národnej osvety v Prahe:
Podepsanému øediteli dostalo se zcela spolehlivé zprávy, e Dr. Safvet Beg Baagiæ, bývalý pøedseda snìmu bosenského v Sarajevì, hodlá prodati svoji cennou orientalistickou knihovnu.
Knihovna tato obsahuje znaèný poèet rukopisù a kromì toho sbírku edicí orientalistických textù. Zdejímu øeditelství byl pøedloen titìný popis oddìlení rukopisného a rukopisný seznam tiskù, je se suoèasnì pøikládají. Titìný seznam rukopisù obsahuje popis arabských, perských, tureckých rukopisù, pokud zdìjímu øeditelství bylo mono posouditi. Seznam
ten obsahuje 349 rukopisù v rùzném stáøí, nìkteré i ze století XIV. a XV., ostatek XVI., XVII.,
a XVIII. Obsahovì pøináleí vem odvìtvím islamského náboenství a vìd. V kadém oboru zastoupeném najde se nìkolik slavných jmen a ovem jsou mezi autory rukopisù i také pùvodcové
4

5
6
7
8

9

Trofanda iz hercegovaèke dubrave (Zagreb: 1896); Kratka uputa u prolost Bosne
i Hercegovine od 1463. do 1850 (Sarajevo: 1900); Abdulah-paa (Sarajevo: 1900); Misli
i èuvstva (Sarajevo: 1905); Uzredne biljeke (Sarajevo: 1907); Pod Ozijom ili Krvava
nagrada (Sarajevo: 1907); Gazi Husrev-beg (Sarajevo: 1907); Bonjaci i Hercegovci
u islamskoj knjievnosti (Sarajevo: 1912); Izabrane pjesme (Sarajevo: 1913); Mevlud
(Sarajevo: 1924); Znameniti Hrvati, Bonjaci i Hercegovci u Turskoj carevini (Zagreb: 1931).
TAHMIÈIC, H. Sarajevo, mìsto poezie, s. 283  284.
BAAGIÆ, Safvet-beg. Popis orijentalnijich rukopisa moje biblioteke, s. 1  2.
RIZVIÆ, ref. 2, s. 11.
List uloený vo fonde: Ministerstvo kolství a národní osvìty. Národný archív Èeskej
republiky. 19 I. È. 44.971/1924. Vetky archívne dokumenty, alebo citáty z nich uvádzame
pod¾a originálu, v pôvodnom jazyku a s pôvodným pravopisom.
Emler, Ján (1877  1951) bol riadite¾om Univerzitnej kninice od 10. 10. 1919 do 31. 12. 1930.
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jmen ménì významných. Sbírka jak zdá, zahrnuje mnoho cenného materialu pro vìdu, který
by mohl tvoøiti dobrý základ orientálního oddìlení zdejího, kdytì by na ráz dal sa opatøiti tak
veliký poèet rukopisù orientalistických. Kromì toho, mimo rukopisy pojaté v titìný popis, jest
souèástí knihovny na 50 rukopisù rázu obdobného nahoøe dotèeným.
K tomuto podání pøiloený seznam na listech I.  V. obsahuje sbírku edicí arabských,
perských a tureckých textù, vydaných ve východních i evropských tiskárnách. Tìchto spisù je
asi 390, nìkteré o nìkolika svazcích. Bylo by asi, ba beze ví pochyby, ztrátou, kdyby tato cenná kolekce orientalistická, kterou majitel by chtìl prodati, nebyla získána odbornému studiu
naeho státu.
I dovoluji si tedy, hledì k sumì, je jako majitelem poadovaná byla nám oznaèená:
50 000. Kè navrhnouti:
Ministerstvo raèi svému znalci odbornému svìøiti, aby na základì pøipojovaných pøíloh cennost knihovny prozkoumal, zjistil, zda obnos za ní poadovaný je pøimìøený, po pøípadì, nedal-li by se sníiti a raèi zaøíditi, aby na základì takto dosaených dobrých zdání budouli pøíznivá, sbírka pro vìdecké úèely republiky èsl. byla získána.
Podepsaný øeditel dovoluje si ucházeti se, aby sbírka, o ní jde, pøidìlena byla zdejímu ústavu, jakoto základ orientalistické kollekce zdejí. Pøi tom o formì úhrady raèi ministerstvo naøíditi disposice vlastní. Øeditel: Emler.
Na spisovom obale ministerstva je poznámka: Exp. s 3 pøílohami Øeditelství
Veøejné a universitní knihovny v Praze k vyjádøení co do vhodnosti koupì, hodnoty a ceny nabízené knihovny.
Ako je z listu zjavné, Emler neuviedol zdroj informácie, odkia¾ dostal spo¾ahlivú správu o predaji kninice. Samotný fakt, e dostal ponuku na nákup kníh zo
zahranièia, nebol v tom èase nezvyèajný. V tomto období bol obchod s knihami
a kninicami ve¾mi èulý, bez oh¾adu na hranice tátov a v týchto rokoch aj univerzitná kninica nakúpila viac kniných súborov zo zahranièia.10
Vo veci Baagiæovej kninice riadite¾ Emler 24. 4. 1924 píe ïalí list11 na ministerstvo:
Pøed krátkou dobou mìl jsem èest podati vyjádøení o nabídce, zprostøedkované zdejímu øeditelství na knihovnu bývalého pøedsedy bosenského snìmu Dra Safveta Beg Baagiæa.
Ponìvad o knihovnu ucházel sa dánsky badatel,12 lo podepsanému øediteli o to, zvìdìti, nenastala-li mezi tím majetková zmìna. K dotazu o té vìci uèinìnému u posavadního majitele, dola po delí dobì nyní odpovìd, která sa dodatkem ke pøíslunému døívejímu podání pøedklá-

10

11
12

Napríklad: roku 1923 kninicu Panatajova zo Sofie, profesora Bochkora z Klue, roku 1924
knihy od Ludvíka Feigla z ¼vova, roku 1925 kninicu Michajlova z Ruska, knihy profesora
Franceva z Varavy a mnoho ïalích zahranièných akvizícií.
Ref. 8, È. 54.352/1924.
Artur Christensen, dánsky orientalista, autor prác, okrem iných, aj o Omarovi Chajjámovi,
ktorý bol ochotný kúpi celú kninicu kvôli kódexu so tvorverami Omara Chajjáma.
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dá. Ponìvad text listu sa jistou mìrou týka popisu sbírky a jako list vlastnický má význam pro
provenienci sbírky, pro pøípad, e by byla pro republiku èsl. získána, vyprouje si podepsané øeditelství u pøíleitosti vyøízení celé záleitosti i laskavé vrácení dnení pøílohy. Øeditel: Emler.
Tento list ministerstvo vzalo na vedomie a uloilo ad acta.
Chronologicky ïalí dokument je vyjadrenie riadite¾a Verejnej a univerzitnej
kninice v Prahe Dr. Jaromíra Boreckého pre ministerstvo ku kúpe Baagiæovej kninice.13
Nabízená knihovna Dra. Safveta Bega Baagiæa jeví se podle seznamu knihovnou velmi cennou jak obsahem, tak namnoze i stáøím rukopisù a vìdeckou upotøebitelností tiskù. Hodnota stoupá také tím, e obsaena jsou tam básnická i jiná díla jugoslávských Mohamedánù.
Poadovaná cena 50 000,- Kè jest pøimìøená, ponìvad pøiblinì pøipadá na jedno dílo 66,- Kè, a bylo by snad mono dosíci jìstì dalího sníení tím, e do poadované sumy zapoèten by byl náklad dopravy na místo jejího nového urèení.
Jest jen otázka, není-li tato knihovna pøíli speciální pro knihovnu University Komenského v Bratislavì, které tøeba pøedevím doplòovati sa mnoha smìry jinými, zvlátì co se týèe literatury èeské a vìd bliích oborùm na tamní universitì zastoupeným. S tohto hlediska
a také proto, e v orientaliích nemá zmínìná Universitní knihovna ve svém materiálu jetì
dostatek knih základních, jako gramatik, slovníkù, dìl literárnì historických a bibliografických,
bylo by snad záhodno sbírku zakoupiti pro praskou Veøejnou a universitní knihovnu, která by
pøípadné duplikáty odstoupila v tomto pøípade v první øadì knihovnì bratislavské, co státi by
se mohlo v stejném postupu také s duplikáty, je vyskytnou se v koupené nedávno sbírce rukopisù a knih ze dvou knihoven caøihradských.
Mohla-li by knihovna bratislavská zakoupiti sbírku tuto z vlastních prostøedkù, zbívajících jí z daru Cukerní komise, vypadala by ovem otázka jinak a nebylo by vzhledem k hodnotnosti sbírky námitek proti udìlení svolení ke koupi. Øeditel: Dr. Jaromír Borecký.
Rozhodnutie ministerstva na spisovom obale: Pøihlíejíc k pøedloenému návrhu svoluje mano14, aby knihovna shora uvedená byla zakoupena z prostøedkù øeditelství k disposici jsoucich.
Ako uviedol Jan Emler v èlánku z roku 1925, nákup Baagiæovej kninice
umonilo nìkdejí nadmíru munificentní15 vìnování Èeskoslovenské cukerní komise z roku
1921.16 Èeskoslovenská komise cukerní bola zaloená 15. 4. 1920, è. Sb. 337 na starostlivos o výrobu, zásobovanie a hospodárenie s cukrom. Koncom roka 1920 komisia z podielu na poplatku za vývoz cukru venovala Univerzitnej kninici v Brati13
14
15
16

Ref. 8, È. 58.695/1924.
Ministerstvo kolství a národní osvìty.
Munificentný = ve¾korysý, tedrý. ALINGOVÁ-IVANOVÁ, M.  MANÍKOVÁ, Z. Slovník
cudzích slov, s. 595.
Emler, ref. 1, s.10.
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slave a Veøejné a universitní knihovne v Praze 1 milión Kè na vedecké a odborné úèely, darovaný obnos bol Univerzitnej kninici preukázaný 11. 1. 1921. Z výnosov tejto
sumy sa financovali aj nákupy kníh zo zahranièia, prednostne zo tátov, ktoré preferovala darujúca strana.17
Jan Emler, odvolávajúc sa na rozhodnutie ministerstva 17. 6. 1924 píe ïalí
list,18 v ktorom sa u rieia konkrétne otázky kúpy a prevozu kníh:
Hledì k cit. svolení ministerstva, aby jednáno bylo o zákup orientalistické knihovny
Dra Safvet Beg Baagiæa dovoluje si podepsaný øeditel prositi, aby ministerstvo zøetelem k tomu,
e knihovna ta musí býti kus po kuse zjitìno, zda-li nabídnutá sbírka dle seznamu skuteène
souhlasí s objekty, které budou pøevzaty,- ráèilo vyslati knihovníka I. tø. zdejího ústavu, Dra
Jana Rypku, aby, jakoto orientalistický odborní(k) kup sjednal, nabídnutou sbírku jetì se
svého odborového hlediska pøehlédna(!) a dle seznamu ji identifikuje. Tøi pùv. seznamy oferenta pøiloeny. Vyslání jmenovaného mìlo by tedy mnohonásobný význam pro zdìjí ústav.
Bylo-li by mono, zavázal by pan knihovník ústav zdejí k díkùm, kdyby, souhlasí-li
s tím nadøízené ministerstvo, u pøísluných orgánù Království S. H. S vyjednal nutná svolení ku vývozu sbírky. S tím také souvisí, aby jako zmocnìnec ministerstva rozhodl na místì
pøevzetí, bude-li výhodnìjí doprava eleznièní a do Bratislavy èi doporuèuje-li se snad spíe
doprava do Bìlehradu a odtud lodí do bratislavského pøístavu. Øedite¾ství knihovny pøi tom doufa, e se podaøí pøi osobním jednání s posavadním majitelem docíliti co nejpøíznivìjí ceny,
aby tak co nejvíce se bylo pøiblíeno pùvodne pøedpokládané cenì. Øeditel: Emler.
Na obale spisu sú vyjadrenia ministerstva: Knihovnu druhu tohto jest nezbytno
pøevzíti osobnì ji vzhledem k tomu, e v Království S. H. S.19 existuje ustanovení omezující
vývoz knih do c(i)ziny. Cesta by vyadovala nejdéle 10 dnù. Výlohy by úètoval Dr. Rypka podle norem pro státní úøadníky a vykázal cestovním úètem.
K è. 1188 ze dne 17. èervna 1924. Øeditelství knihovny University Komenského
v Bratislavì. Pøihlíejíc k pøedloenému návrhu svoluje mano aby koneèným sjednáním koupì a pøípadným pøevzetím knihovny shora jmenované byl povìøen knihovník I. tøídy Dr. Jan
Rypka. Pøísluný cestovný úèet jmenovaného jest svého èasu pøedloiti ministerstvu k úhradì.
V tomto liste sa prvýkrát objavilo meno Jana Rypku, ktorého misiu na získanie Baagiæovej kninice iniciovalo ministerstvo. Z Emlerovho listu je zjavné, e ho
napísal u po dohode s Rypkom ako so zamestnancom Univerzitnej kninice.
Jan Rypka (1886  1968) pochádzal z Kromìøía. Od roku 1905 tudoval
orientalistiku na univerzite vo Viedni.
Po promócii zaèal pracova v Prahe, roku 1930 habilitoval na Karlovej Univerzite a stal sa riadnym profesorom. Dlhiu dobu strávil na tudijných pobytoch
17
18
19

Mestitz, F. Univerzitná kninica v rokoch 1919  1939, s. 28  9. Materiály sa nachádzajú:
Ekonomické oddelenie  Cukerný fond, Archív Univerzitnej kninice.
Ref. 8, È. j. 1188/24.
Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.
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v Istanbule a v Teheráne. Roku 1952 sa stal akademikom. Publikoval túdie o perzskej
a tureckej klasickej literatúre. Bol spoluautorom knihy o dejinách perzskej a tadickej
literatúry a zakladajúcim èlenom Orientálneho ústavu v Prahe.
Známy orientalista Alois Musil u roku 1920 upozornil vtedajieho ministra
kolstva a národnej osvety Josefa ustu na schopnosti Jana Rypku:20
...Znám Dra Rypku. Je rodák z Kromìøie na Moravì. Studoval tam a pak na vídeòské universitì orientální filologii. Byl by se rád habilitoval... Jako výteèný filolog stal se korrektorem v tiskárnì Holzhausenovì pro díla orientální, titìná jednak pro akademii vídeòskou,
jednak pro akademie a uèené spoleènosti anglické, francouzské a egyptské. Za krátko se osvìdèil tak dobøe, e ho Holzhausen uèinil za svìtové války svým zástupcem. Tím nabyl velkých
stykù jak s uèenými spoleènostmi, tak i s podobnými závody... Byl u mne... a prosil mne, bych
se za nìho nìkde pøimluvil, aby dostal tøeba jen prozatímní místo v VIII. hodnostní tøídì buï
v nìkteré knihovnì nebo nìkterém ministerstvu a mohl se vìnovati svým vìdeckým pracím... Je
filologem, ale nikoliv suchým, nebo pozoruje i ivot kulturní. Takového èlovìka bychom potøebovali. Pomohl by nám jak svým vìdìním, tak svými styky... Pøicházim s návrhem. V ministerstvu kolství jsou systemisovaná místa pro knihovnu bratislavskou. Mohl by býti jmenován na nìkteré a pøidelen slubou buï presidiu anebo ministerstvu vùbec. Zaøizujete dvì
knihovny a dáváte roène statisíce podpor na zakupování knih. Myslím, e by ministerstvo velmi mnoho uspoøilo, kdyby kupovalo knihy nejen antikvární, ale i nové pøímo... Rypka by se
k tomu dobøe hodil...
Z listu je zrejmé, e Rypku vedomosti a praktické skúsenosti predestinovali
na úlohu sprostredkovate¾a nákupu kníh pre kninice.
Jaromír Borecký, riadite¾ Veøejné a universitní knihovni v Praze, 14. 7. 1924
píe riadite¾stvu Kninice Univerzity Komenského:21
... z pøiloeného opisu seznáte, jakých zásluh si získal o koupi orientálních knih v Caøihradì22 Vá knihovník pan PhDr. Jan Rypka, z nich po provedeném zde roztøídení bude míti
prospìch také tamní knihovna... Pøi této pøíleitosti pøimluval bych sa vøele za to, aby Dru. Rypkovi, jen pøi obìtavém provedení této vìci vzdal se vech hmotných výhod, dostalo se se strany
tamního øeditelství uznání, které by bylo cenným doplòkem mých díkù, mohoucích projeviti se
jen slovy. Nejvhodnìjí formou bylo by snad navrhnouti knihovníka I. tø. PhDra. Jana Rypku
k jmenování do vyí hodnostní tøídy, kterýto podnìt pøedkládám k Vaí laskavé úvaze.
V zozname personálu Univerzitnej kninice z rokov 1925/26 sa medzi knihovníkmi uvádza: Rypka Ján, Ph.Dr., vrchný knihovnik, slubou pridelený ministerstvom
20
21
22

LACH, J. Dopisy úcty a respektu. Alois Musil a Josef usta ve vzájomné korespodenci,
s. 54  55.
Fond: Korepondencia. Archív Univerzitnej kninice v Bratislave.
Ilo o kninice Ahmeda Véfika Pau a princa Lutfulláha. Príloha citovaného listu.
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kolstva a národnej osvety v Prahe, docent University Karlovej.23 Javí sa, e Rypka bol povýený z knihovníka I. triedy na vrchného knihovníka.
Nateraz sa nám nepodarilo zisti, kedy presne sa stal Rypka pracovníkom
Univerzitnej kninice. Z uvedeného materiálu je zjavné, e ho do Bratislavy pridelilo ministerstvo, a to ete pred 17. 6. 1924. Rovnako nemáme relevantný doklad
o ukonèení pracovného pomeru, ale môeme predpoklada, e v priebehu roka 1925
bol ete v stave pracovníkov Univerzitnej kninice. V liste z 1934 píe vtedají správca kninice tureckému ve¾vyslancovi v Prahe, e vo veci informácií o tureckých knihách v Univerzitnej kninici sa má obráti na profesora Rypku, ktorý v èase kúpy Baagiæovej kninice doèasne náleel zdejímu osobnímu stavu.24
Zdá sa, e zamestnanie Rypku v kninici bolo úèelové. Na jednej strane mal
na starosti rokovania o predmete a cene kúpy, organizovanie prevozu zo Sarajeva do
Bratislavy a sèasti aj spracovanie fondu. Treba predpoklada, e èas dohody o vstupe do zamestnania a náplni práce sa medzi Rypkom a Emlerom uskutoènilo osobne,
preto sa v písomných dokumentoch objavujú len skúpe údaje.
Vieme, e Rypka skutoène odcestoval do Sarajeva a v priebehu rokovaní Baagiæ upravuje smluvní cenu nejmírnìjí, ba dáva nám takøka darem vìci nejvzácnejí.25 Nevieme presne, aká bola definitívna, najmiernejia cena. Emler v korepondencii
s ministerstvom spomínal 50 000,- Kè. Vzh¾adom nato, e nemáme k dispozícii ani
pôvodnú kúpnu zmluvu, ani odovzdávací protokol, nevieme, èi dolo k úprave pôvodnej ponuky. V novozaloenej prírastkovej knihe s názvom Prírastkový denník:
K 1925 Baagiæ, Sarajevo, je pri prvej zapísanej poloke poznámka: Celá sbierka je kúpená od p. Dr. Baagiæa, Sarajevo, Juhoslavia, v r. 1925, za 40 000, Kè. Podotýkame, e
v prírastkovej knihe sú zapísané len rukopisy, nakúpené tlaèe boli zaevidované a
roku 1973, teda je moné, e pôvodná cena bola zníená o 10 000, Kè, ale prichádza
do úvahy aj vysvetlenie, e 40 000, Kè bola suma len za rukopisy a tlaèe boli uhradené ïalou èiastkou. V kadom prípade môeme kontatova, e najniia vyplatená suma bola 40 000, Kè, a predpokladáme, e ani v prípade vyej ceny táto nepresiahla plánovaných 50 000, Kè. O tom, e Baagiæ dával niektoré knihy aj do daru, svedèí Rypkov list vedeniu kninice z 3. 10. 1930: Ale vím naprosto bezpìènì, e
Baagièem bylo darováno asi 10 výtiskù jetì, které jsou nìkde v knihovòe uschovány. Já ovem
nevzal jsem ani jediného  to mi raète na slovo vìøit! Snad jsou ve Friedrichovì almaøe? Snad
v tresoru? To pøirozenì nevím, ale vím tolik, e jsou a spíe nebo pozdéji se musí najít.26 V prírastkovom denníku nie je presný ani rok nákupu. Vieme, e nákup sa uskutoènil roku 1924 a knihy u koncom roka boli v budove Univerzitnej kninice.27 V denníku sa
23
24
25
26
27

Archív Univerzitnej kninice v Bratislave.
List zo dòa 25. 9. 1934, è. j. 1991 ad, podpis: rada arch. a knih. sluby povìøený správou:
DrJosSch (Josef Schützner). Fond Baagiæ. Archív Univerzitnej kninice v Bratislave.
RYPKA, ref. 1, s. 186.
List Jana Rypku Riadite¾stvu Univerzitnej kninici zo dòa 3. 10. 1930. È. 2722 ad. Fond
Baagiæ. Archív Univerzitnej kninice v Bratislave.
RYPKA, ref. 1, s. 184.
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uvádza 278 inventárnych èísel rukopisov, ktoré obsahujú takmer 600 titulov. Pä kusov rukopisov priviezol Rypka osobne:
...dne 25. øíjna 1924 knihovník I. tø. Dr. Jan Rypka, vraceje se z úøední cesty, pøikázané mu ministerstvem k zastoupení zdejí knihovny, dovezl a zdejímu øeditelství odovzdal pät
èísel z inventáøe knihovny Dra Safveta Beg Baagièe v Sarajevì, kteráto kusy pro jejich pozoruhodnost chtìl odevzdati osobní péèi. Odevzdané kusy budou katalogizovány s ostatní sbírkou
Baagièovou. Pùvodní psaný katalog rukopisù Baagièových i tiskem vydanou správu o nich,
Dr. Rypka zale souèasné s první popisnou správou o sbírce a výkladem o znaèkách na jednotlivé kusy sbírky pøipojených dle nich bude sbírka do podrobné katalogizace reponována.28
Zároveò s rukopismi sa nakúpil aj fond starých orientálnych tlaèí z 18.  20.
storoèia, ktoré ostali, z h¾adiska spracovania a záujmu odborníkov, ete dlho v tieni rukopisov. Z Rypkovho citovaného listu vieme, e asi desa kusov tlaèí Baagiæ dokonca
daroval kninici. Vzh¾adom na fakt, e orientálne tlaèe boli len roku 1973 sprírastkované, teda takmer pädesiat rokov po ich získaní, nedá sa vypátra, èi do tohto fondu
boli zaevidované len kúpené, alebo boli sem zahrnuté aj darované exempláre.
Roku 1925 Baagiæ inicioval predaj ïalej èasti svojej kninice v liste adresovanom Rypkovi.29
Hneï po Vaom odchode som odiiel do nemocnice, z ktorej som vyiel pred mesiacom.
Napriek vetkému je to s mojím zdravím zle. Dnenou potou zasielam Vám knihy, ktoré chýbali.... Zasielam Vám zoznam nemeckých, francúzskych, chorvátskych a srbských kníh. Diela
sú vybrané a vzácne na kníhkupeckom trhu. Ja som zbieral to, èo sa dá dosta len v antikvariáte, aby som to potom doplnil novými vydaniami. Ako vidíte, sú to vetky známe historické
diela.... Zbierka o Mohamedovi, o islame a o islamských národoch je dos bohatá. Mnohé diela
sa nedajú dnes dosta ani v antikvariáte.... V Juhoslávii sú zriedkavé také kninice, ktoré majú vetky roèníky Glasnika zemeljskog muzeji, a nie je ani jedna, ktorá by mala úplnú kolekciu
snemových správ a osnov zákonov. Ja som to ako predseda zobral pre svoju bibliotéku. Tie dve
zbierky boli drahocenným príspevkom Vaej kninice (orientálne rukopisy a tlaèe), ktoré sa
u dnes nedajú získa, lebo ich vôbec niet. Táto èas mojej kninice je doplnkom tej èasti, ktorú
som Vám predal. Ako som ju ocenil skôr, toti na 3 000, dánskych korún,... tak ju cením
i dnes. Myslím, e stojí za 40 000, dinárov.
Rypka list, aj so zoznamom ponúkaných kníh, postúpil Janovi Emlerovi do
Bratislavy, ktorý odpoveï napísal 7. 7. 1925.30
28
29

30

List Jana Emlera: Do protokolu 1924. È. 1872. Fond: Dary 1919  1927, 2d. Archív
Univerzitnej kninice v Bratislave.
List zo dòa 20. 2. 1925. Fond Jan Rypka, znaèka fondu 480, kartón è. 3. Korespodence
oficiální  Knihovna University Komenského Bratislava. Archiv Akademie vìd
Èeské republiky Praha. Z listu citujeme v slovenskom preklade.
Ref. 26.
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Veleváený pane docente! V pøíloze dovoluji si zatím vraceti seznam knihovny (druhá èást Dra Baagiæe), protoe soudím, e snad byste ho ráèil k dalímu jednání potøebovati.
Také i to bude pro Vás pøi velikém zájmu o zdejí nai sbírku významno, e v seznamu poznamenána jsou ona díla, která nae bibliotéka ji má. Jeví se tedy ze sbírky, jak byla en bloc nabídnuta, asi 103 díla jakoto duplikáty. Jsou v seznamu èervenì oznaèena. Pøi pøepoètu k celkovému poètu sbírky, je to ovem skoro 25 %. Myslím tedy, e opravdu nabídnutá cena
12 000,- Kè, která by mohla býti posouditi podle seznamu, v jakém stavu se nacházejí jednotlivé knihy, v nich pøirozenì dá se pøedpokládati také kvota separátu a separátu i z publikací
jihoslovanských akademií, které jako takové jsme povinni succesivnì31 získavati. Jsem si vak
jist, e prola-li kollekce Vaím pøehledem, tu e po stránce obsahové je naprosto prvoøadá,
a proto velmi ochotnì bychom sa k onìm 13 000, Kè odhodlali.
Ïekuji velice za ve, co v té vìci ráèite jetì podniknouti. Snad by pan Dr. Baagiæ svolil k tomu, aby to, co je pro nás duplikátem, jakoto samo o sebì ji dosti hodnotná sbíreèka, bylo traktováno separátnì a myslím e by se nám podaøilo najíti pro tuto vylouèenou èást kupce.... S opìtnými díky jsem Vám, vysoceváený pane docente, velmi oddaný
J. Emler, øeditel.
Ani zoznam týchto ponúkaných kníh sa nezachoval. Jediný, v liste menovaný èasopis, Glasnik..., zakúpila Univerzitná kninica aj s predchádzajúcimi roèníkmi
ete roku 1921, teda pravdepodobne sa nachádzal medzi tými 103 titulmi, ktoré u
boli vo fondoch zastúpené. Nepodarilo sa nám nájs stopu, èi tento nákup sa nakoniec uskutoènil, hoci v materiáloch archívu Univerzitnej kninice v poloke vyúètovanie devíz dòa 14. 10. 1925 je poloka Sarajevo 226, din, ale sa neuvádza, za èo sa
konkrétne zaplatili tieto výdavky. Skôr predpokladáme, e to bolo vyúètovanie sluobnej cesty, lebo táto suma je neporovnate¾ne niia ako 40 000, dinárov, navrhnutých Baagiæom za druhý nákup. Pochopite¾ne je moné, e sa v tejto cene nakupovali nejaké knihy v Sarajeve, èi u od Baagiæa, alebo z iných zdrojov, ale pre nedostatok informácií nemôeme tieto hypotézy potvrdi.
Zdá sa, e uvedený list bol posledný sprostredkovaný kontakt medzi Univerzitnou kninicou a Safvetom Begom Baagiæom.
Po nákupe sa prednostne spracovávali rukopisy, ku ktorým bol ete roku
1925 vyhotovený strojom písaný prírastkový zoznam. V tom istom roku publikoval
Jan Rypka prvú správu o rukopisnom fonde.32 Roku 1926 sa rieil problém katalogizácie rukopisov. Borecký navrhol Emlerovi, e by ich mal skatalogizova Rypka, Emler prosil Boreckého, aby Rypka tieto práce mohol realizova vo Verejnej a univerzitnej kninici v Prahe.33 Emler 7. 3. 1927 písal profesorovi Václavovi Chaloupeckému:

31
32
33

Sukcesívne = postupne, následne. ALINGOVÁ-IVANOVÁ, M.  MANÍKOVÁ, Z.,
ref. 15, s. 831.
RYPKA, ref. 1.
Fond Baagiæ, Archív Univerzitnej kninice v Bratislave.
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Protoe nae orientální rukopisy musejí býti sukcesívn zasílaný do Prahy ke katalogizaci, ve kterou se k mému návrhu uvázal dr. Rypka, jen vak mùe práci provésti jedinì
v Praze, stalo se nutným opatøením na bezpìèné potovní dopravování jednotlivých kusù, pøípadnì i nìkolika kusù meních jednou zásilkou...34
Z uvedeného je zjavné, e rukopisy sa skatalogizovali v Prahe, kde ich odosielali potou, v peciálne vyhotovenej hliníkovej kazete, ako to popisoval v citovanom liste Chaloupeckému Emler. Jozef Blakoviè v rokoch 1947  1949 odborne spracoval rukopisný fond,35 tento materiál sa stal podkladom pre tlaèený katalóg, pripravený autorským kolektívom.36 Na základe textov tlaèeného katalógu roku 2003
vznikla digitalizovaná bibliografia rukopisného fondu.
Orientálne tlaèe boli zaevidované a spracované a roku 1973 a tlaèený katalóg tohto fondu vyiel v roku 1980.37
Z uvedených archívnych dokumentov sme získali informácie, ktoré spresnili okolnosti získavania èasti kninice Safveta Bega Baagiæa pre Univerzitnú kninicu.
O kúpu Baagiæovej kninice sa zaujímali viacerí, súkromní zberatelia aj intitúcie
z Európy. Ministerstvo kolstva a národnej osvety v Prahe podporovalo iniciatívu
Univerzitnej kninice v Bratislave na získanie a poiadalo o vyjadrenie Verejnú
a univerzitnú kninicu v Prahe. Z ich listu je zjavné, e odporúèali nákup ponúkaného fondu, hoci pripomínajú, e aj oni by mali záujem, lebo u nich sú lepie podmienky na ich spracovanie ako v Bratislave, ale v zásade súhlasia aj s tým, aby sa knihy nakúpili z financií Univerzitnej kninice v Bratislave.
Jan Rypka, ktorého pridelilo ministerstvo a ktorý sa doèasne stal zamestnancom kninice, bol poverený rokovaním s majite¾om o celej akvizícii. Mal bohaté skúsenosti v získavaní kníh zo zahranièia a rozvetvené kontakty na kninom trhu Európy, navye bol uznávaný orientalista, teda mal tie najlepie predpoklady na to, aby
zvládol transakciu nákupu Baagiæových kníh. Na nákup sa pouila èiastka zo sumy,
ktorú získala kninica roku 1920 od Èeskoslovenskej cukornej komisie. Suma, plánovaná na nákup arabských, perzských a tureckých rukopisov a tlaèí bola 50 000, Kè
a vieme aj to, e Baagiæ dával svoju zbierku za najmiernejiu cenu. Nevieme, èi to
bola pôvodne plánovaná, alebo niia suma. V prírastkovej knihe rukopisov Baagiæovej zbierky je uvedené: celá zbierka je kúpená... za 40 000, Kè, ale nevieme, èi ide

34
35
36

37

Uloený vo fonde Korepondencia 1924  1938 1b. Archív Univerzitnej kninice
v Bratislave.
BLAKOVIÈ, Jozef. Bibliografia arabských, perzských a tureckých rukopisov
v Kninici Slovenskej univerzity v Bratislave. Bratislava 1947  1949. 627 ff. Strojopis.
PETRÁÈEK, Karol  BLAKOVIÈ, Jozef  VESELÝ, Rudolf. Arabische, türkische und
persische Handschriften der Universitätsbibliothek in Bratislava  Arabské, turecké
a perzské rukopisy Univerzitnej kninice v Bratislave. Bratislava, Univerzitná kninica,
1961.
MOLNÁR, Ján. Orientálne tlaèe z kninice Safveta Bega Baagiæa v Univerzitnej kninici
v Bratislave. Bratislava, Univerzitná kninica, 1980.
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o nadobúdaciu cenu za rukopisy aj za tlaèe, alebo len za celú zbierku rukopisov.
V kadom prípade môeme predpoklada, e najniia zaplatená suma bola 40 000,,
ale ani prípadná najvyia suma neprekroèila 50 000, Kè. Celý nákup sa uskutoènil
za utajovaných okolností. Pravdepodobne z dôvodov, na ktoré upozoròovalo ministerstvo, e v tomto èase v Krá¾ovstve S. H. S. platilo ustanovenie o obmedzovaní
vývozu kníh do cudziny. Zrejme z dôvodu ochrany Baagiæa, kým il, ani v publikáciách sa neuviedlo jeho plné meno a spomínali ho len pod iniciálkou Dr. B. Knihy
sa v neoznaèených debnách dostali u koncom roka 1924 do Bratislavy, nieko¾ko
vzácnych kusov doviezol Jan Rypka osobne.
Baagiæ mal ve¾ký záujem rozpreda svoju kninicu, ale písomne sa nezachovala jeho výpoveï o konkrétnych dôvodoch, ktoré ho donútili ponúka svoje
knihy potenciálnym záujemcom. V anonymnom nekrológu v praskom denníku
Prager Presse, kde ho prvýkrát spomínajú plným menom, sa uvádza, e svoju vzácnu zbierku orientálnych dokumentov musel preda.38
Materiály, ktoré sa nám podarilo sústredi z archívov a z dobových publikácií, hoci nám poskytli zaujímavé poznatky o okolnostiach kúpy Baagiæovej kninice,
nedali nám jednoznaènú odpoveï na vetky otázky. Pokraèovaním výskumu sa azda èasom ete objavia ïalie autentické dokumenty, ktoré zmenia ostávajúce medzery v informáciách o ceste Bagaiæovej kninice zo Sarajeva do Univerzitnej kninice v Bratislave.
Dnes o dokumenty z Baagiæovej kninice, uloené v Univerzitnej kninici
v Bratislave, sa zaujímajú odborníci z celého sveta. Spracovávajú sa jednotlivé rukopisy aj tematické celky. UNESCO roku 2000 zbierku arabských, perzských a tureckých rukopisov zapísalo do svojho registra Pamä sveta.
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The Books of Salfet Beg Baagiæ in the Holdings
of the University Library in Bratislava
Klára Mészárosová
The University Library in Bratislava holds a rare collection of Arabic, Persian
and Turkish manuscripts and prints acquired from a famous Bosnian writer, orientalist, museum worker and politician Safvet beg Baagiæ.
The library has purchased this set of documents in 1924. Since neither original documentation, nor acquisition contract or hand-over protocol have been found
until now, the author has decided to reconstruct the circumstances of this interesting
acquisition through archive research and using partial information found in publications over the time.
The purchase has been mediated by a Prague professor Jan Rypka who became a temporary employee of the University Library at the recommendation of the
Ministry of Education and Enlightenment in Prague. The correspondence between
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Jan Emler, the director of the library and the Ministry shows that some 50 000, Czechoslovak crowns have been planned for the purchase, even though the final amount
may have been lower. The purchase was agreed in a discreet way, one of the reasons
may have been that at that time restrictions on the export of books have been imposed by the Kingdom of Serbia, Croatia and Slovenia. Until Safvet beg Baagiæ´s death
the owner of the acquired collection has been mentioned in publications only as Dr.
B. Documentation proves that the books were delivered to Bratislava by the end of
1924, some of the most precious titles were brought by prof. Rypka himself. As Rypka later declared Baagiæ gave about ten prints to the library as a gift. Research into
professor Rypka´s correspondence revealed a letter written by Safvet beg Baagiæ in
1925, where he was offerring another part of his library and Jan Emler showed interest in the books, however no evidence has been found that this second round of
purchase did come into effect.
After the acquisition of Arabic, Persian and Turkish manuscripts and prints
was completed, the manuscripts have been processed since 1925, the prints since
1973. A catalogue was published about the collection of manuscripts and prints, a digitised bibliography was released about the manuscripts.
In 1997 the Baagiæ Collection of Islamic manuscripts from the holdings of
the University Library in Bratislava was inscribed on the UNESCO world heritage
list The Memory of the World.
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Osudy ¾achtických kniníc
vo fonde UKB  kninica Pálfiovcov
z hradu Èervený Kameò
Michaela Kujovièová

Osudy ¾achtických kniníc po roku 1945
Budovy ¾achtických sídiel na Slovensku utrpeli poèas druhej svetovej vojny
a aj po jej skonèení váne kody. Po odchode svojich majite¾ov pred blíiacim sa frontom zostali zámky a katiele opustené a vydané napospas krutému osudu. Na ich
spustoení a vyrabovaní sa podie¾ala nielen prechádzajúca armáda, ale aj miestne
obyvate¾stvo. Slovensko tak prilo o èas svojej minulosti, uloenej v architektúre budov a èasto vo ve¾mi bohatom a vzácnom vnútornom vybavení ¾achtických sídiel,
ktorých neodmyslite¾nou súèasou boli aj kninice. Pod¾a údajov z roku 1947 vieme,
e bol rozkradnutý a znièený interiér 450 katie¾ov a kúrií a pokodenie alebo úplné
znièenie 220 kniníc a archívov bolo vyèíslené na 55 mil. korún1. Táto katastrofa slovenských pamiatok sa zaèala riei na legislatívnej úrovni u v priebehu roku 1945
vydaním viacerých nariadení o konfikácii pôdohospodárskeho majetku Nemcov,
Maïarov, ako aj zradcov a nepriate¾ov slovenského národa2. Týmito nariadeniami sa
skonfikoval nielen pôdohospodársky majetok, ale aj umelecký, kultúrny a historický materiál, ktorý bol súèasou ¾achtických ve¾kostatkov a panstiev. Tento nehnute¾ný i hnute¾ný majetok pripadol Povereníctvu pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, ktoré sa vak v tom èase nevenovalo záchrane kultúrnych hodnôt ¾achtických sídiel. Starostlivos o katiele a kúrie pripadla pracovníkom Povereníctva
kolstva a osvety. Ich èinnos v tejto oblasti urèovali viaceré výnosy3, ktoré im dovo¾ovali zaistenie a prevoz majetku zo skonfikovaných ¾achtických sídiel na bezpeèné
miesto. Zostavená bola aj Medzirezortná katie¾ová komisia, ktorej úlohou bolo pride¾ova katiele novým záujemcom.4 Zaisovanie a oddisponovanie hnute¾ného
1
2

3

4

OROSOVÁ, M. Pôdohospodársky archív a Národná kultúrna komisia 1946  1951, s. 27  28.
Nariadenie Predsedníctva SNR è. 4/1945 o konfikácii a o urýchlenom rozdelení
pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maïarov, ako aj zradcov a nepriate¾ov
slovenského národa z 27. 2. 1945; dve Nariadenia SNR upravujúce Nariadenie
Predsedníctva SNR è. 4/1945: Nariadenie SNR è. 64/1945 zo 14. 5. 1945; Nariadenie SNR
è. 104/1945 z 23. 8. 1945.
Výnos Povereníctva vnútra o ochrane pamiatok vo vidieckych katie¾och zo 16. 8. 1945;
Intimát Predsedníctva SNR è. 5555/45 z 12. 9. 1945 o zaisovaní a uskladòovaní pamiatok
zo skonfikovaných katie¾ov.
Intimát VI. Zboru povereníkov è. 7657/1945 z 13. 9. 1945 o Medzirezortnej katie¾ovej
komisii pre pride¾ovanie katie¾ov.
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skonfikovaného majetku prebiehalo od jesene roku 1945. Vo februári 1946 vydalo
Povereníctvo kolstva a osvety výnos, pod¾a ktorého bolo treba zaevidova vetok
skonfikovaný majetok.5 Napriek týmto opatreniam stále dochádzalo k pokodzovaniu a rozkrádaniu skonfikovaného majetku. S cie¾om riei túto nepriaznivú situáciu a zabezpeèi odbornú a cielenú záchranu, správu, rekontrukciu a kultúrne vyuitie hodnotných skonfikovaných objektov bola zriadená v roku 1946 Národná
kultúrna komisia.6 Mala sídlo v Bratislave a bola ústredným orgánom tátnej správy
pri Povereníctve kolstva a osvety. Jej hlavnou úlohou bolo navrhnutie objektov
vhodných na vyhlásenie za tátny kultúrny majetok, ktoré by potom prevzala do
svojej odbornej správy. S vyhlásením za tátny kultúrny majetok muselo súhlasi Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, ktorému pod¾a právneho
predpisu o konfikácii tieto objekty dovtedy patrili. Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy sa vak skonfikovaných majetkov vzda nechcelo, vznikol tak spor vleèúci sa od februára a do októbra 1949, keï Povereníctvo koneène súhlasilo s vyhlásením prvých 14 objektov za tátny kultúrny majetok. Bol medzi nimi
aj hrad Èervený Kameò, ktorý medzitým slúil ako miesto na uskladnenie skonfikovaných umeleckých pamiatok a kníh z katie¾ov juného Slovenska. Napriek tomu, e do roku 1955 bolo vyhlásených ïalích 32 skonfikovaných katie¾ov a kúrií
za tátny kultúrny majetok, stále je to len nepatrné mnostvo z vye 450 katie¾ov
a kúrií na Slovensku. Len týmto 46-tim ¾achtickým sídlam sa zabezpeèilo ich kultúrne vyuitie tým, e v nich boli zriadené múzeá, galérie, archívy, kninice, alebo
pracovné a rekreaèné zariadenia pre vedeckých a kultúrnych pracovníkov.
Ako sa vyie spomenuté udalosti prejavili v osudoch ¾achtických kniníc,
uvediem na príklade kninice Pálfiovcov z hradu Èervený Kameò.
Hrad Èervený Kameò sa stal sídlom Pálfiovcov u v 16. storoèí a celé generácie
tohto rodu tu ili a do roku 1945. Súèasou úèelne budovaných a honosne zariadených interiérov hradu bola aj kninica, za ktorej zakladate¾a sa pokladá Rudolf I. Pálfi
(1719  1768). Ako ve¾ký zberate¾ rôznych umeleckých predmetov vybudoval na hrade
aj vye tisíczväzkovú kninicu, ktorú jeho dedièia zve¾aïovali a do kritického roku
1945. V tomto roku zo strachu pred blíiacim sa vojenským frontom opustili hrad Èervený Kameò. Najvzácnejie èasti umeleckých zbierok si zrejme vzali so sebou do Rakúska, ostatné zostali zamurované na dvoch rôznych miestach na hrade. Napriek tomu neboli uchránené pred rozkradnutím a znièením. Presvedèili sa o tom pracovníci
Povereníctva kolstva a osvety, keï v januári 1946 otvorili jeden z týchto úkrytov, ktorý sa nachádzal v juhovýchodnom krídle hradu a mal dve miestnosti. V prvej miestnosti sa nachádzali okrem nábytku, porcelánu, kobercov, obrazov a iných, aj katule
s knihami, ktoré pod¾a oznaèenia (P.P.P.; M.P.) identifikoval dr. Anton Toèík (zástupca Po5
6

Výnos Povereníctva kolstva a osvety è. 161.316/1946 z 13. 2. 1943 o evidencii
skonfikovaného majetku.
Zákon è. 137/1946 Zb. z 16. 5. 1646 o Národních kultúrních komisích pro správu
státního kulturního majetku.
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vereníctva kolstva a osvety) ako knihy Mórica Pálfiho z Cífera a Pavla Pálfiho z Budmeríc. Tieto knihy boli nasledujúci deò po objavení, t. j. 19. januára 1946, oddisponované do Slovenského múzea v Bratislave, kde sa sústreïoval skonfikovaný majetok
katie¾ov zo západného Slovenska. V druhej, menej miestnosti bola uloená kninica
Pálfiovcov, o ktorej sa u v správe A. Toèíka nepíe.7 Zrejme z toho dôvodu, e A. Toèík
bol z tejto akcie odvolaný a neuskutoènil vyprázdnenie miestnosti s kninicou. Vynesenie kninice z tejto miestnosti sa uskutoènilo a v roku 1949. V tom roku bol budúcim
správcom hradu Pavlom Èarnogurským objavený rodový archív zamurovaný v juhozápadnom krídle, opä èiastoène vyrabovaný. Ïalích asi 1 500 zväzkov pálfiovských kníh bolo prevezených do Slovenského múzea v Bratislave v auguste 1946.8
Ostatné umelecké predmety ako nábytok, obrazy, sochy, lustre, ale aj známa hradná lekáreò boli do Bratislavy prevezené u poèas septembra 1945, a to na základe u spomínaného intimátu Predsedníctva SNR è. 5555/45 o zaisovaní a uskladòovaní pamiatok zo skonfikovaných katie¾ov. Oddisponovanie týchto pamiatok bolo nevyhnutné,
pretoe budova hradu bola po prechode vojsk znièená (elektrické káble a vodovodné
potrubia boli vytrhané, okenné sklá a dvere vybité, pokodené boli aj hradné múry
a strecha), a hrad nebolo moné zabezpeèi pred krádeami a pred zlým poèasím.9 Zoznamy, ktoré sprevádzali odváaný skonfikovaný majetok, boli ve¾mi struèné, pri
kniniciach uvádzali len pribliný poèet zväzkov. Preto vydalo vo februári 1946 Povereníctvo kolstva a osvety výnos è. 161.316/1946, pod¾a ktorého bolo treba zaevidova
vetok skonfikovaný majetok, aj knihy. Zostavením súpisu skonfikovaných kníh
uskladnených v Slovenskom múzeu bola poverená Univerzitná kninica v Bratislave.
Práce na súpise postupovali pomaly, z dôvodu nedostatku odborných pracovníkov
a financií na ich odmenu. Èas skonfikovaných kníh bola spísaná v termíne 19. 2. a
25. 3. 1946, potom boli práce preruené. Vtedy bolo spísaných aj 1 881 kníh z Èerveného Kameòa.10 Spomínané knihy boli zaradené do fondu Univerzitnej kninice
v Bratislave, ktorá u poèas súpisových prác iadala Povereníctvo kolstva a osvety
o ich pridelenie. Boli medzi nimi aj knihy zo skonfikovaných katie¾ov v Brunovciach,
Dolnej Krupej, Peèeòadoch, Tovarníkoch, Voderadoch a Lehniciach.
Renesanèný katie¾ v Brunovciach si nechali postavi v druhej polovici 17. storoèia ¾achtici Berèéniovci. Po nich bola majite¾om katie¾a ¾achtická rodina Medòanských. V èase konfikácie spravoval katiel gróf Wilhelm Walterskirchen, ktorý
spravoval katie¾ za svojho neplnoletého syna Otta. Pod¾a zápisnice z 15. 11. 1945

7
8
9
10

Archív Pamiatkového úradu SR, fond Èastá  hrad Èervený Kameò, k. è. 21,
Správa o otvorení safetu è. 1 z januára 1946.
Archív Pamiatkového úradu SR, fond Èastá  hrad Èervený Kameò, k. è. 21,
Zápisnica o oddisponovaní kníh z katie¾a Èervený Kameò z 29. 8. 1946.
TIBRANÁ, I. Osudy pálffyovských zbierok, s. 225.
Archív UKB è. 367/1946 Knihy zo skonfikovaných katie¾ov.
Archív UKB è. 452/1946 Zpráva o stave kníh zo skonfikovaných katie¾ov.
Archív UKB è. 51/1947 Súpis skonfikovaných kniníc, soznam.

sbp_1_2006.qxd

21.11.2007 10:24

Page 111

Osudy ¾achtických kniníc

111

bolo z tohto katie¾a oddisponovaných 93 kníh, ktoré boli uloené v budove Slovenského múzea v Bratislave.11
Katie¾ v Dolnej Krupej patriaci medzi najkrajie klasicistické katiele na Slovensku bol majetkom pôvodne zemianskej, neskôr grófskej rodiny Brunvikovcov.
V roku 1813 sobáom Henriety Brunvikovej s Hermanom Chotekom prichádzajú
do Dolnej Krupej Chotekovci. Katie¾ sa stal známy vïaka svojim bohatým umeleckým zbierkam, kninici s tisíckami zväzkov kníh a obrazovej galérii. Pri konfikovaní umeleckých predmetov z katie¾a sa uvádza ako majite¾ka grófka Mária Pallavicinová, rod. Schönbornová, ktorá bola talianskou obèiankou. Posledný èlen rodiny
Chotekovcov, grófka Mária Henrieta, zomrela v roku 1946. Knihy z kninice tohto
katie¾a boli odvezené 1. 9. 1945 v poète 400 kusov.12 Ïalie knihy boli do Bratislavy
prevezené a v máji 1947 v celkovom poète cca 3 200 kníh.13
Klasicistický katie¾ v Peèeòadoch si nechal postavi v rokoch 1820  1825
¾achtický rod Uovièovcov. Uívali ho a do roku 1913, potom sa jeho majite¾om stal
gróf tefan Majlát, ktorý v roku 1945 utiekol z katie¾a pred postupujúcou armádou.
Zachránené zariadenie interiérov a èas archívu a kninice boli prevezené do Bratislavy 24. 9. 1945.14
V miestnej èasti Topo¾èian, v Tovarníkoch, stál pôvodne renesanèný katie¾
z rokov 1600  1610. V polovici 18. storoèia bol prestavaný v barokovom slohu. V èase konfikácie bol majite¾om katie¾a barón Leo Haupt-Stummer. Medzi zaistenými
predmetmi z tohto katie¾a bolo aj 1 600 zväzkov kníh.15
Katie¾ vo Voderadoch si tu dali postavi v druhej polovici 18. storoèia Zièiovci. Katie¾ bol sídlom správy panstva vo Voderadoch. Poslednou majite¾kou katie¾a bola Klára Keglevièová, rodená Zièiová. Z tohto katie¾a bola do Bratislavy v decembri 1945 odvezená rozsiahla kninica, asi 10 000 zväzkov kníh.16
V Lehniciach sa nachádzajú a dva katiele patriace grófskej rodine Beòovských, z ktorých bol Rudolf (1874  1956) posledným majite¾om týchto katie¾ov. Súèasou ich majetkov bola aj kninica neznámeho rozsahu. Medzi v septembri 1945
zaistenými a do Bratislavy odvezenými historickými pamiatkami tohto katie¾a

11
12
13

14
15
16

Archív Pamiatkového úradu SR, fond Brunovce  katie¾, k. è. 18, Zápisnica o zaistení
kninice grófa W. Walterskirchena v Brunovciach z 15. 11. 1945.
Archív Pamiatkového úradu SR, fond Dolná Krupá  katie¾, k. è. 30, Zápisnica o prevzatí
predmetov z majetku bývalého majite¾a gr. Pallaviciniho z 1. 9. 1945.
Archív Pamiatkového úradu SR, fond Dolná Krupá  katie¾, k. è. 30, Zápisnica z 14. mája
1947 o prevzatí predmetov z majetku gr. Pallaviciniho z Dolnej Krupej a Zápisnica
zo 16. mája 1947 o prevzatí predmetov z majetku gr. Pallaviciniho.
Archív Pamiatkového úradu SR, fond Peèeòady  katie¾, k. è. 72, Zápisnica o prevezení
predmetov bývalého majite¾a tefana Majlátha zo 24. 9. 1945.
Archív Pamiatkového úradu SR, fond Tovarníky  katie¾, k. è. 99, Soznam zaistených
predmetov v katieli v Tovarníkoch, nedatovaný.
Archív Pamiatkového úradu SR, fond Voderady  katie¾, k. è. 107, Zápisnica
o oddisponovaní predmetov bývalého majite¾a Zichyho-Keglevicha z 18. 12. 1945.
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neboli iadne knihy.17 Kninica grófa Beòovského bola toti na základe uznesenia
Sboru povereníkov è. 5555/44 z 12. 9. 1945 doèasne uloená v Okresnej kninici v amoríne. V januári 1946 si Povereníctvo kolstva a osvety vyiadalo jej prevoz do
Slovenského múzea v Bratislave.18

Správa o stave pálfiovskej kninice z roku 1949
Ako som u spomenula, v januári 1946 sa vyniesla zo zamurovaného úkrytu
èas kníh a iných umeleckých pamiatok. Pod¾a správy z roku 1949 bolo ukonèené
prenesenie nábytku a kníh zo zamurovanej miestnosti na vyhovujúcejie miesto
v júli 1949.19 Pri tomto prenáaní sa naiel aj lístkový katalóg a hlavné katalógy. Spomínaný lístkový katalóg sa nezachoval a hlavnými katalógmi z dvoch èasovo odliných dôb (ako sa definujú v tejto správe) by mohli by dva rukopisné katalógy nachádzajúce sa dnes v Univerzitnej kninici v Bratislave. V správe z roku 1949 sa ïalej píe, e pod¾a lístkového katalógu obsahovala pálfiovská kninica asi 4 000 diel
v 8 000 zväzkoch v jazykoch: latinskom, francúzskom, nemeckom, anglickom, maïarskom, slovenskom a èeskom. Z obsahového h¾adiska boli najviac zastúpené dejiny, potom teológia, klasická filológia, prírodné vedy, medicína a vojenstvo so zbierkou vojenských máp zo 17.  18. storoèia. Kninica obsahovala asi 35 zväzkov rukopisov (z toho dva orientálne rukopisy)20 a 16 zväzkov inkunábulí. Autor správy
usudzuje, e táto kninica bola starostlivo a odborne vedená a ve¾ká pozornos sa venovala vonkajej úprave kníh, ktoré boli väèinou v barokových väzbách. Zmieòuje
sa aj o príèinách neúplnosti fondu tejto kninice, pretoe nieko¾ko kníh si Pálfiovci
odviezli v marci 1945 pri svojom odchode do Rakúska a asi tisíc kníh bolo odvezených do pálfiovského katie¾a v Budmericiach, kde bol v roku 1946 zriadený Dom
slovenských spisovate¾ov.

Zvozy skonfikovaných ¾achtických kniníc
Medzitým v rokoch 1948  1951 realizovala Národná kultúrna komisia zvozy
skonfikovaných ¾achtických pamiatok na hrad Èervený Kameò. Tieto sa sem zváali jednak priamo zo skonfikovaných ¾achtických sídiel, ale aj zo Slovenského
múzea v Bratislave, kde boli niektoré deponované od jesene roku 1945. Poèas zvo17
18

19
20

Archív Pamiatkového úradu SR, fond Lehnice  katie¾, k. è. 52, Zápisnica o zaistení
historických a umeleckých pamiatok z katie¾a zo dòa 14. 9. 1945.
Archív Pamiatkového úradu SR, fond amorín  skonfikované kninice, k. è. 95,
List Povereníctva kolstva a osvety adresovaný Okresnej kninici v amoríne vo veci
vydania kninice gr. Benyovského z Ve¾kého Légu z 25. 1. 1946.
Archív Hrad ÈK, è. 23/1949 Správa o stave Pálfiovskej kninice na È. Kameni.
V správe sa doslovne uvádza: ... jeden rukopis asi 20 strán obsahujúci perzsko-arabské
znaky, ïalej rukopis podobného rozsahu s písmom arabským, ktorý si doniesli Pálfiovci
z Belehradu v 17. stor..
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zových akcií boli na hrad Èervený Kameò zvezené umelecké pamiatky z 28 ¾achtických sídiel a dvoch zruených klátorov zo západného Slovenska.21
Zvozy skonfikovaných ¾achtických kniníc na hrad Èervený Kameò sa
uskutoènili v rokoch 1948  1949. Realizovala ich Národná kultúrna komisia pod vedením O¾gy Wagnerovej. Súpisové práce skonfikovaných kníh sa zaèali 26. 7. 1948
a riadila ich u spomínaná O¾ga Wagnerová. Spolu s 9 spolupracovníkmi spísali
v termíne júl  september 1948 a 28 489 zväzkov kníh.22 Ukonèila sa tak 1. etapa súpisových prác. Pre spor o hrad Èervený Kameò medzi Povereníctvom po¾nohospodárstva (èas hradu aj s rozsiahlymi pozemkami patrila tátnym lesom v Smoleniciach) a Povereníctvom kolstva a osvety, ktorý sa vyostril v júli 1948, sa v 2. etape súpisových prác nemohlo pokraèova. tátne lesy Smolenice nechceli povoli
dlhodobejiu èinnos v objekte hradu pracovníkom Národnej kultúrnej komisie.
Problémy sa vyrieili a v decembri 1949 vyhlásením hradu za tátny kultúrny majetok, ktorý podliehal pod správu Povereníctva kolstva a osvety a jeho pamiatkového orgánu. Èas zvozmi sústredených kníh bola pripojená k pôvodnému historickému kninému fondu na hrade, väèia èas po predchádzajúcom roztriedení bola
v roku 1952 odvezená do Univerzitnej kninice v Bratislave. Zvlátnu poloku malo
tvori 22 prvotlaèí a vzácnych tlaèí zo 16.  17. storoèia, ktoré J. Kramplová dokladuje zoznamom kníh zaslaných správou hradu Èervený Kameò do depozitu Univerzitnej kninice v Bratislave zo 14. decembra 1949, ktorý sa v archíve hradu ani Univerzitnej kninice nenachádza. Existuje vak zoznam kníh z 15. a 16. storoèia pochádzajúcich z pálfiovskej kninice, ktoré odovzdala správa hradu Èervený Kameò
do úschovy predsedovi Národnej kultúrnej komisie pre Slovensko a riadite¾ovi Univerzitnej kninice v Bratislave Jánovi Èaplovièovi.23 Tento zoznam datovaný 5. novembra 1949 obsahuje 15 titulov kníh v 17 zväzkoch, medzi ktorými je 15 zväzkov inkunábulí. Vetky tieto knihy sa dnes nachádzajú vo fonde Univerzitnej kninice
v Bratislave.

Odvoz kníh z hradu Èervený Kameò v roku 1952
U spomínaný odvoz kníh z hradu Èervený Kameò sa uskutoènil v júli 1952.
Realizovaním tohto odvozu bol poverený pracovník Univerzitnej kninice Jozef
Bánsky. V dòoch 10.  17. júla bolo prevezených z hradu Èervený Kameò do Univerzitnej kninice v Bratislave 20 nákladných áut kníh, èo J. Bánsky odhadol na 60- a

21
22
23

KRAMPLOVÁ, J. Vznik a rozvoj múzea na hrade Èervený Kameò, s. 39.
Archív Pamiatkového úradu SR, fond Èastá  hrad Èervený Kameò, k. è. 21,
Soznam pracovníkov pri súpisových prácach na Èervenom Kameni, è. 490/1948.
Archív UKB, príloha k listu è. 1631/1949 Depozit kníh z bývalej kninice Pálffyovcov
na Èervenom Kameni.
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70-tisíc exemplárov kníh.24 Neboli to len pálfiovské knihy, ale aj knihy z iných skonfikovaných ¾achtických kniníc zvezených na hrad Èervený Kameò v rokoch 1948
 1949.25
V decembri toho istého roku musel Jozef Bánsky prís na hrad ete raz. Bola
toti vyhotovená fotografia, ktorá zachytáva knihy na hrade tak, ako ich tam zanechali po vytriedení a odvoze pracovníci Univerzitnej kninice. Táto fotografia sa nachádza v archíve Univerzitnej kninice a je na nej odfotografovaná hromada rozhádzaných kníh. Bola prílohou listu, v ktorom sa správca hradu Èervený Kameò obracia na Povereníctvo kolstva, vied a umení, aby im poradili, èo majú urobi s knihami,
ktoré ostali po vytriedení na hrade. V liste je rukopisná poznámka, e medzi týmito
knihami sa ete nájdu cenné publikácie, preto treba informova riadite¾a Univerzitnej
kninice o nezodpovednom vykonaní úlohy a iada nápravu.26
23. decembra 1952 prezrel Jozef Bánsky spolu so správkyòou hradu techovou kniné konfikáty na hrade Èervený Kameò. V správe podanej Povereníctvu
kolstva, vied a umení Jozef Bánsky píe, e knihy (asi jedno nákladné auto), ktoré
zostali na Èervenom Kameni, sú treoradej hodnoty, napospol vyradené, silne pokodené exempláre, take nemono èasto ani zisti, o aké dielo ide. Tieto romány, nekompletné èasopisy, módne urnály, zábavné èítania a memoárové vydania nepouite¾né pre tudijné ciele kninice majú by pouité pre ciele múzea pri intalovaní
zbierok. Akciu zvozu a výberu kníh na Èervenom Kameni ukonèenú 17. 7. 1952
hodnotí, e bola vykonaná kriticky, svedomite, take netreba ma obavu, akoby nejaký materiál vyiel nazmar.27 Dnes, po rokoch, poèas ktorých boli skonfikované
knihy na hrade roztriedené, uloené na police a spracované, vieme, e Jozef Bánsky
sa mýlil. Nech boli príèiny jeho omylu akéko¾vek, ete aj dnes nájdeme v kninici na
hrade Èervený Kameò vzácne, historicky a umelecky hodnotné knihy.

¾achtická kninica Pálfiovcov
na hrade Èervený Kameò
Zakladate¾om pálfiovskej kninice na hrade Èervený Kameò bol Rudolf
I. Pálfi (1719  1768), vánivý zberate¾ kníh a iných umeleckých predmetov. Kým
o existencii a budovaní jeho kninice máme dostatok primárnych aj sekundárnych
dokladov, pri starích generáciách rodu nám takéto doklady chýbajú. Predstavitelia
prvých dvoch generácií rodu Pálfiovcov sa venovali hlavne vojenskej kariére a vy24
25
26
27

Archív UKB, bez èísla, Hlásenie o svezení kníh z Èerveného Kameòa do Bratislavy
z 18. 7. 1952.
Sú medzi nimi aj knihy z kniníc týchto ¾achtických rodov: Esterházi, Odescalchi,
Zièi, Natálie Oldenburgovej a i.
Archív UKB, è.194/1952 Prevzatie kníh zo skladov na t. hrade È. Kameò SU v Bratislave
z 28. 7. 1952.
Archív UKB, 1743/1952 Záborová kninica na hrade Èervený Kameò s prílohou Hlásenie
o stave kniných konfikátov na hrade Èervený Kameò ku dòu 23. 12. 1952.
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nikli ako bojovníci brániaci záujmy Habsburgovcov, ale boli aj patriène vzdelaní
a scestovaní, aby mali preh¾ad o európskom umení a kninej kultúre. Môeme predpoklada, e poèas vzdelávania a cestovania po Európe si zaobstarali aj nejaké knihy,
aj keï o ich existencii a uloení na hrade Èervený Kameò nemáme nateraz iadne informácie. Mohlo to by spôsobené poiarmi na hrade (v roku 1620 a v polovici 18.
storoèia), ako aj viacerými deleniami rodinného majetku. Nákup kníh v tej dobe bol
finanène nároènou záleitosou, ale Pálfiovci si u v prvej generácii rodu vïaka lojalite k Habsburgovcom a vojenským zásluhám vybudovali vplyvné spoloèenské postavenie znamenajúce výborné finanèné zabezpeèenie rodu. Ako významní predstavitelia uhorskej ¾achty, ktorí boli v príbuzenských a priate¾ských vzahoch s rískou ¾achtou, dbali na spoloèenskú reprezentáciu, ku ktorej knihy a kninice
neodmyslite¾ne patrili. Aj keï potreba reprezentatívnosti bola u Pálfiovcov impulzom k mecenástvu hlavne v stavebných aktivitách.

Kninica Rudolfa I.
Osobná kninica Rudolfa I. predstavuje základ rodovej kninice Pálfiovcov na
Èervenom Kameni. Rudolf I. Pálfi sa narodil v roku 1719 vo Viedni rodièom grófovi
Leopoldovi Pálfimu a grófke Márii Antónii, rodenej de Souchesovej. tudoval vo
Viedni. Slúil v armáde a celý svoj ivot zasvätil vojenskej kariére. Bol spolumajite¾om
hradného panstva Èervený Kameò, majite¾om panstiev Pezinok a Svätý Jur.
V roku 1743 sa oenil s grófkou Eleonórou, rodenou Kaunitz-Ritbergovou, s ktorou
mal 7 dcér a 3 synov. Sídlili na hrade Èervený Kameò, kde nechal uskutoèni rozsiahle
stavebné a architektonické úpravy. Bol zberate¾om umeleckých predmetov, ktoré
uchovával v tzv. Kabinete alebo Kunstkomore, ako sa hovorilo týmto predchodcom
dnených múzeí a galérií. V jeho zbierke sa nachádzali obrazy, plastiky, keramika,
sklo, medaily, mince a rôzne prírodné kuriozity. Bohatstvo tejto zbierky nám dokladajú zachované rukopisné inventárne zoznamy.28 Ku svojej zbierke mal ve¾ký citový
vzah a pamätal na òu aj pri písaní testamentu.29 V òom urèil spôsob poièiavania
kníh a umeleckých predmetov a zaviazal k dodriavaniu tohto bodu svojho testamentu30 vetky generácie rodu. Tak sa ním zaloená zbierka umeleckých predmetov
a kníh stala nedelite¾ným majetkom rodu, ktorý mal navdy zosta na hrade Èervený
Kameò vo vlastníctve najstarieho muského potomka rodu. O zaloení kninice
Rudolfom I. píe vo svojej monografii P. Jedlièka.31 Zmieòuje sa tu o obsahovom zlo28
29
30

31

Univerzitná kninica v Bratislave, signatúra Ms 849, 850, 851, 852, 1031.
SNA, Rod Pálfi  Panstvo Èervený Kameò II., inv. è. 8.
12. bod testamentu Rudolfa I.: celá moja zbierka v zberate¾skej izbe, aj s celou kninicou
a vzácnosami v kabinete, má navdy zosta na hrade Èervený Kameò môjmu muskému
následníkovi, bez najmenieho rozde¾ovania. Ak by vak niektorý z mojich synov chcel si vzia
nieèo zo zbierok alebo kníh, môe tak urobi len na reverz, aby takto vyòaté predmety boli po èase
vrátené spä. Tento bod sú povinní dodriava nielen moji synovia, ale aj ich nasledovníci.
JEDLIÈKA, P. Kiskárpáti emlékek Vöröskõtõl  Szolományig, s. 90  91.
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ení Rudolfovej kninice, ktorú pod¾a neho tvorili knihy vedeckého obsahu z 18. storoèia, na ktorých je erb Pálfiovcov a iniciály C.R.P. (Comes Rudolf Pálfi). Vo fondoch
Univerzitnej kninice v Bratislave som identifikovala 38 titulov kníh s touto peèiatkou.
Sú to knihy zo 16.  18. storoèia, s prevahou kníh z 18. storoèia. Knihy majú jednotnú
barokovú hnedú koenú väzbu s ornamentálnou pozlátenou slepotlaèou na chrbte
a èervenú oriezku. Na chrbte majú nalepený papierový títok s èíslom, predpokladám, e ide o prírastkové èíslo kníh. Najvyie doteraz objavené èíslo je 1 160, ktoré
má kniha vytlaèená v roku 1765 v Berlíne, èie ete za ivota Rudolfa I. Dovolím si
kontatova, e kninica Rudolfa I. mala minimálne 1160 kníh. Zachovaný rukopisný
katalóg z 18. storoèia32, obsahujúci 281 titulov kníh v 442 zväzkoch, 13 titulov rukopisov v 20 zväzkoch a 20 máp, môeme jednoznaène identifikova ako neúplný katalóg
kninice Rudolfa I. Potvrdil mi to môj výskum, keï som v tomto katalógu identifikovala 26 z 38 kníh s peèiatkou C.R.P., oznaèujúcou vlastníctvo Rudolfa I.
O ïalom osude zbierky umeleckých predmetov a kníh Rudolfa I. vieme, e
jej podstatnú èas rozpredali jeho zadåení dedièia. Rozpredali hlavne vzácne konské
sedlá a postroje, ale tie zbierku kresieb a grafík. Stalo sa to v roku 1850 a po tomto
roku zostala na hrade ani nie tvrtina z pôvodnej zbierky Rudolfa I.33 Toto torzo Rudolfovej zbierky opatroval na sklonku 19. storoèia gróf tefan Pálfi. On je uvedený
ako majite¾ pálfiovskej kninice v tatistike uhorských kniníc za rok 188534, ktorá
uvádza jazykové a obsahové zloenie fondu tejto kninice predstavujúcej 1 807 titulov v 4 618 zväzkoch.35 V tatistike je poznámka o tom, e kninica mala lístkový katalóg. V správe o vynesení kninice zo zamurovanej miestnosti z roku 1949 sa tie spomína lístkový katalóg, pod¾a ktorého mala pálfiovská kninica asi 4 000 diel v 8 000
zväzkoch. Súèasný rozsah fondu tejto kninice sa nedá presne zisti. Pálfiovské knihy boli pomieané s knihami iných skonfikovaných kniníc uloených v Univerzitnej kninici v Bratislave. Ich identifikovanie je moné len pod¾a posesorských záznamov Pálfiovcov priamo v knihách a tento výskum ete nebol vykonaný. Uskutoènili sme doteraz len výskum na hrade Èervený Kameò, kde sa nachádza 2 580
zväzkov pálfiovských kníh. Sú to hlavne knihy z 18. a 19. storoèia v nemeckom, latinskom, francúzskom, anglickom, maïarskom a talianskom jazyku. Takmer polovicu kníh predstavuje beletria. Knihy boli pouité pre ciele múzea na hrade Èervený
Kameò, ktoré jednu z miestností hradu zariadilo ako dobovú kninicu.
¾achtická kninica Pálfiovcov na hrade Èervený Kameò je jednou z mnohých
¾achtických kniníc na Slovensku, ktoré po roku 1945 postihol krutý osud. Vïaka spomínaným nariadeniam Predsedníctva SNR o konfikácii a vïaka prevozom kninièných fondov organizovanými Národnou kultúrnou komisiou, zachovali sa nám aspoò
torzá ¾achtických kniníc ako doklad kninej kultúry ¾achty na Slovensku.
32
33
34
35

Univerzitná kninica v Bratislave, signatúra MS 815.
TIBRANÁ, ref. 9, s. 222  223.
GYÖRGY, A. Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben, s. 502 a 548.
KUJOVIÈOVÁ, M. ¾achtická kninica Pálfiovcov na hrade Èervený Kameò, s. 111.
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Aristocratic Libraries in the Holdings
of the University Library  The Palfi Library
from the Castle Èervený Kameò
Michaela Kujovièová
Aristocratic libraries at the territory of Slovakia hit hard times after 1945. Deserted by their owners, who fled the approaching WWII front, they became victims
of looting and destruction. To prevent this The Presidency of the Slovak National Council adopted Provisions about confiscation of the land property of Germans, Hungarians as well as the traitors and enemies to the Slovak nation in 1945. Salvage of
confiscated aristocratic libraries and transportation of their collections from the destructed residences to a safe place was secured by the Commission of Schools and
Education from 1946 to 1951 and also by the National Cultural Commission. In the
article we come to know how the process of saving was realized.We can see the
example of the Palfi aristocratic library from the Castle Èervený Kameò, part of
whose collection is deposited at the University Library in Bratislava. In 1945 the Palfi family let their library brick up secretly in one of the castle rooms to prevent it from
being looted and destructed. This was, however revealed by the Commission and
some of the books were transported to the Slovak Museum in Bratislava. In the years
1948  1949 books confiscated from aristocratic libraries in the western and southern Slovakia have been collected at the Castle Èervený Kameò. These books have
been added to the original historical Palfi library and in 1952 after a selection most of
them have been deposited at the University Library in Bratislava. This was how the
Palfi books, being mixed with books from other confiscated libraries, became part of
the University Library holdings where they await to be revealed again.
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Osobná historická kninica
Samuela Cambela v období
160. výroèia narodenia pôvodcu
Peter Sabov

P

red 160 rokmi, presnejie 24. augusta 1856, sa v Slovenskej ¼upèi narodil významný jazykovedec Samuel Cambel (Czambel)1. Po absolvovaní základnej
koly v Slovenskej ¼upèi a gymnaziálnych túdiách v Banskej tiavnici, Rimavskej Sobote a napokon v Kemarku tudoval právo na budapetianskej univerzite (od roku 1876). U o rok neskôr sa plne venoval túdiu slavistiky u profesorov
Asbótha, Mikloica, Jagica a Hattalu, postupne aj vo Viedni a v Prahe. Po získaní doktorátu z filozofie (1880) podnikol v rokoch 1884, 1900, 1903, 1906 1907 nieko¾ko tudijných ciest, orientovaných na jazykovedný výskum. Výsledky z nich pouil vo svojich èlánkoch a publikáciách.
Viacerí jazykovedci sa zhodujú v názore, e Cambel opravoval nedôslednosti hodovsko-hattalovskej koncepcie slovenského jazyka.2 Okrem jazykovedy
vynikol Cambel aj ako spisovate¾, publicista (v domácich i zahranièných èasopisoch),
ale najmä prekladate¾, o èom svedèí aj významný úsek jeho profesionálnej kariéry,
keï u v roku 1879 vstúpil do tátnych sluieb, stal sa referentom pre slovenské
a èeské èasopisy v prekladate¾skom oddelení predsedníctva vlády, od roku 1881 prekladal zákony a vládne nariadenia do slovenèiny3.
Súèasníkmi i zástupcami modernej jazyvedy nie je Cambel úplne jednoznaène ponímaný. Vyèítajú mu najmä pomýlenú tzv. slovenskoslovinskú hypotézu.
Ïalí ho povaujú za aktívneho maïaróna. Jedna z navýznamnejích postáv slovenských dejín Jozef kultéty bráni Cambela proti takémuto obvineniu a Tibenský ho nazýva posledným mohykánom uhorskej koncepcie slovenských dejín a kultúry4.
Cambelovu jednoznaènú orientáciu na slovenèinu potvrdzujú aj viaceré jeho
publikaèné aktivity podpísané pseudonymom. Pseudonym bol v akom historickom období akýmsi ochranným faktorom. Svedèí o tom aj vzácny archívny dokument z pera Jozefa Stanèeka (1864  1947), ktorý v rokoch 1887  1912 sám písal pod

1

2
3
4

Slovenský biografický slovník, s. 362; RIZNER, ¼. V. Bibliografia písomníctva slovenského
na spôsob slovníka od najstarích èias do konca r. 1900, s. 267. Obidve publikácie uvádzajú
aj pseudonymy, pod ktorými Cambel publikoval svoje poèetné èlánky.
Slovenský biografický slovník, s. 362.
TIBENSKÝ, J. Dejiny vedy a techniky na Slovensku, s. 328.
TIBENSKÝ, ref 3, s. 320.
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pseudonymom Castor, aby sa vyhol represáliám maïarských úradov.5 Plodný ivot
Samuela Cambela sa naplnil 18. decembra 1909 v Budapeti, kde dlhé obdobie pôsobil ako ministerský úradník a tajomník.
Poèas svojho plodného ivota vybudoval dr. Cambel impozantnú kninicu.
Zbierka je dostatoène významná po obsahovej stránke, rozsahom patrí medzi stredne ve¾ké kniné zbierky a mono pri nej sledova mnohé aspekty, analyzované
v procese výskumu osobných kniníc. Cambelova kniná zbierka v dostatoènej miere prezentuje mimoriadne jazykové znalosti pôvodcu, ktorý okrem nemèiny, maïarèiny a latinèiny plynule ovládal aj väèinu slovanských jazykov.

Z histórie kninice
Podobne ako u prevanej väèiny vetkých typov kniníc nie je moné objektívne presne urèi obdobie, v ktorom kládol Cambel základy svojej bohatej kninice. Pozoruhodná èas zväzkov pochádza z obdobia pred rokom narodenia pôvodcu. Ïalie pozoruhodné tituly sa dostali do zbierky poèas tudentských rokov. Najpodstatnejiu èas zbierky doplnil pôvodca v priebehu svojho najaktívnejieho
profesionálneho obdobia. Pod¾a analýzy chronologicky najmladích titulov je dokázate¾né, e fond dopåòal poèas celého aktívneho pôsobenia, o èom svedèia viaceré tituly doplnené v posledných rokoch ivota tejto významnej osobnosti.
Z chronologického h¾adiska mono fond ohranièi rokmi 1830  1909. Pri chronologickej analýze vychádzame nielen zo záznamov a údajov zachovaných v katalógu Muzeálnej slovenskej spoloènosti, ale aj zo samotných kninièných dokumentov, ktoré sa do dnených dní zachovali. Zbierka sa do Martina dostala v roku 1910
a katalóg vybudovali s urèitým èasovým posunom na pôde Muzeálnej slovenskej
spoloènosti. Z tohto dôvodu nemono urèi úplne presne jej pôvodný rozsah.
Vedec Cambelovho typu sa pokúal uchováva informácie o svojej kninej
zbierke. Nemáme na mysli priam súpis alebo katalóg, uvaovali sme skôr o poèetných záznamoch, o formách doplòovania osobnej kninice a informáciách o jej stave v priebehu viacerých vývinových období. V osobnej korepondencii sme objavili údaj, ktorý vypovedá o písomnej komunikácii ¼udovíta V. Riznera so Samuelom
Cambelom, týkajúcej sa jazykovedcovej osobnej kninice.6 Azda pod vplyvom Riznerovho tlaku na monos túdia zväzkov kninice vypracoval Cambel Súpis titulov
beletrie a odbornej literatúry.7 Ide o zaujímavý materiál, v ktorom zaradil vetky tituly svojej kninice do 10 tematických skupín:

5
6

7

STANÈEK, J. Spomienky Jozefa Stanèeka na Samka Cambela.
Na pravdepodobú iados o zaslanie zoznamu kninice Cambel Riznerovi v liste
z 2. decembra 1887 napísal: Milerád by som Vám poslal svoj soznam, ale s haòbou
vyzna musím, e je moja knihoveò dosia¾ nesriadená a nemám iadneho soznamu
(Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej kninice. Signatúra: M 89 A 24).
Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej kninice. Signatúra: M 24 AS 1.
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Jazykoveda. Národopis a ¾udoveda. Bájoslovie. Staroitníctvo.
Dejiny reèi a literatúry;
Právo a politika;
Zemepis a zemevidy;
Prírodné vedy a lekárstvo. Poètoveda a silozpyt;
Hospodárstvo, priemysel a kupectvo;
Cirkev. kola. Spisy pre mláde a pre ¾ud;
Belletristické spisy;
Èasopisy a sborníky rôzneho obsahu. Kalendáre;
Spisy a tiskopisy mieané;
Dejepis (mimo jazykový a literárny) a pomôcky k nemu.

Súpis obsahuje 1 268 titulov v 1 767 zväzkoch. Je to vôbec prvý èíselný údaj
o kninici a súèasne posledný a do skatalogizovania zbierky na pôde Muzeálnej slovenskej spoloènosti. Kninica bola ïalej dopåòaná, pretoe definitívny údaj zo spomínaného katalógu dosiahol èíslo 1 532 zväzkov.
Rubrikatúra pôvodného Cambelovho súpisu má nasledovnú podobu:
Bené
èíslo
1.

Meno spisovate¾a
a názov spisu
Jungmanna Josefa
Slovník èesko-nemecký.
V Praze 1839.

Poèet zväzkov
(zoitov)

Cena

Poznámky

15

Pôvodne mal Cambel s kninicou ïalekosiahle plány. V liste z 3. februára
1908 priznáva sa Jozefovi kultétymu, e pôvodne mal v úmysle budova vlastnú
kninicu na slovacikálnom základe8, ale zaloenie Zdruenia Múzea a bibliotéky
v Národnom dome v Martine zruilo aktuálnos tohto plánu9.
Katalogizovanie kninice v prostredí Muzeálnej slovenskej spoloènosti
umonilo odborníkom spoznáva obsahovú zloku kninice. Jedným z katalogizátorov bol Andrej Halaa, významná osobnos spoloènosti. Jednoduché popisy vak
nedosahujú úroveò odborného katalogizaèného popisu. Zachované katalogizaèné
lístky nedodriavajú dokonca ani jednotný formát, spracovatelia èasto uvádzali autora formou iniciál, názvy sú skrátené a èasto nepresné.10 Zbierka dostala jednotné ka8
9
10

Pravdepodobne ho inpirovali historicky starie pokusy Juraja Ribaya, Michala Reetku
alebo Martina Hamuljaka.
Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej kninice v Martine. Signatúra: M 24 A 5.
Nekompletnos záznamov bola v minulosti èasto spôsobená aj defektnosou tlaèí. Ve¾ké
percento tlaèí prelo po uloení v kninici Muzeálnej slovenskej spoloènosti
systematickým procesom opráv a retaurovania, èo potvrdzuje teóriu o pôvodne zlom
fyzickom stave jednotlivých kníh a periodík.
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talogizaèné èíslo (VIII), doplnené poradovým èíslom jednotlivých titulov. Tieto údaje sa objavujú prevane aj na chrbtoch kníh, èo umoòuje identifikáciu titulov a rekontrukciu zbierky.11
Po zlúèení fondov Muzeálnej slovenskej spoloènosti a Bibliotéky Matice slovenskej nebola akceptovaná alternatíva uchovávania vzácnych osobných kniníc
významných osobností formou samostatne uloených celkov. Väèina z nich bola
rozptýlená v rozsiahlom matiènom fonde, duplikátne exempláre slúili najmä na dopåòanie základného matièného fondu a informácie o pôvodnom rozsahu a obsahu sa
pre odbornú verejnos stali problematickými.12 Rovnaký osud postihol aj zväzky
osobnej Cambelovej kninice. Od anonymného rozptýlenia ju zachránilo nieko¾ko
momentov:
n Úplnos evidencie uloenej v archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej kninice v Martine;
n Jednoznaènos signatúrneho systému;
n Prijate¾ná koncentrácia zväzkov pri ich zaraïovaní do základného fondu
Matice slovenskej;
n Jednotný typ kninej väzby u ve¾kého percenta dokumentov, ktorý umonil bezpeènú identifikáciu.
V januári 2005 zaèali rekontrukèné práce na tejto významnej kninej zbierke. U prvé výsledky naznaèili vysokú pravdepodobnos jej úspenej rekontrukcie.
Mono predpoklada identifikáciu okolo 90 % pôvodnej zbierky.13
Pri urèovaní chronologických údajov, súvisiacich s momentom pravidelnosti dopåòania Cambelovej osobnej kninice, sa môeme opiera o nasledovné etapy:
n Do roku 1875. Ilo prevane o náhodné, z profesionálneho h¾adiska nesystematické doplòovanie kninice;
n Roky 1876  1879. Málo pravidelné, ale z h¾adiska získavania odbornej literatúry pomerne systematické doplòovanie;
n Roky 1879  1909. Osobná kniná zbierka Samuela Cambela fungovala
a existovala ako súèas profesionálnej èinnosti pôvodcu. V tomto období
mono predpoklada pravidelné a systematické doplòovanie.

11
12

13

Tento spôsob signovania je známy z praxe Národného domu v Martine
(Zdruenie Múzeum a Bibliotéka) a Muzeálnej slovenskej spoloènosti v Martine.
Tento osud postihol vetky najvýznamnejie osobné kniné zbierky, medzi inými
Reetkovu a Hamuljakovu kninicu, zbierky kníh Pavla Kriku, Augusta Horislava
Krèméryho a Augusta Horislava kultétyho a mnohých ïalích.
Pracovníci Odboru správy historických kninièných dokumentov a fondov vypracovali
pomerne presné pravidlá rekontrukcie historických kniníc, ktoré boli v praxi odskúané
na viacerých významných osobných kniných zbierkach. Tento interný materiál
obsahuje aj kritériá úspenosti rekontrukèného procesu.
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Aspekty hodnotenia osobnej kninice
Samuela Cambela
Pri analytickom rozbore osobnej kninice Samuela Cambela sme vychádzali
z hypotézy, e osobná kniná zbierka dr. Samuela Cambela sa do zbierok Muzeálnej
slovenskej spoloènosti v Martine dostala pravdepodobne v tom rozsahu, ako ju pôvodca zanechal. Obsah zbierky je z h¾adiska jeho profesionálnej a záujmovej orientácie zameraný prevane na jazykovedu, literatúru, teóriu literatúry, teológiu a filozofiu.
Ïalie tematické skupiny sú len minimálne zastúpené a pre analýzu obsahového spektra kninice majú len okrajový charakter.
Táto formulácia vychádza z overených údajov, ktoré môeme v podstate poklada za historický fakt. Pri koncipovaní teoretického východiska sme sa opierali
o nasledovné historické pramene a skutoènosti:
n Zachované kninièné jednotky oznaèené signatúrou VIII s poradovým
èíslom. Tieto údaje patria k signatúrnemu systému Cambelovej kninice.
V priebehu 1. etapy rekontrukcie sme signatúry na katalogizaèných lístkoch overovali konfrontáciou so signatúrnymi títkami na chrbtoch kníh;
n V nezanedbate¾nom poète kninièných jednotiek sme identifikovali Cambelove rukopisné komentáre a poznámky. Majú pestrú formu. Od jednoduchého krátkeho komentovania textu po podèiarkovanie dôleitých èastí textu ceruzou;14
n Menie percento kninièných jednotiek obsahuje Cambelove posesorské
záznamy, v prevanej miere vo forme podpisu;
n V budúcnosti bude nevyhnutné analyzova aj cenné venovania v niektorých zväzkoch;
n Ïalím identifikaèným prvkom je okrúhla peèiatka Muzeálnej slovenskej
spoloènosti, umiestnená na titulných listoch kníh a periodík;
n Informácie v odbornej literatúre;15
n Informácie v osobnej korepondencii;16

Metódy výskumu Cambelovej kninice
Pri rieení výskumu Cambelovej kninice sme pouili osvedèené metódy výskumu dejín kninej kultúry. V prvom rade sme aplikovali historickú metódu. Uplatnením jej postupov sme sledovali historické, politické, spoloèenské a hospodárske
14

15
16

Záleitos oznaèovania textu je nevyhnutné poèas ïalieho výskumu mimoriadne dôsledne
analyzova, aby nedolo k situácii, keï za Cambelove záznamy budeme povaova aj
rukopisné poznámky ïalích bádate¾ov, ktorí s titulmi prili do styku v neskorom období.
Informácií o kninici nie je ve¾ké mnostvo. Tomuto momentu sme venovali pozornos
práve pri túdiu dostupnej literatúry.
Aj korepondencia obsahuje len skromné mnostvo údajov, ktoré by vypovedali o obsahu
a rozsahu zbierky.
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pomery v 2. polovici 19. storoèia.17 V konfrontácii s analýzou situácie na Slovensku,
s ambíciami, osobnými postojmi a profesionálnymi cie¾mi dr. Cambela, nám vyuitie
metódy prinieslo nasledovné údaje:
n V regióne Slovenska prebiehala silná maïarizácia. Akéko¾vek politické
prejavy súvisiace s národnou emancipáciou boli potláèané. Krajina bola
priemyselne zaostalá, silne orientovaná na po¾nohospodárstvo. V období
Cambelovho dospievania postupne dochádzalo k násilnej a programovanej likvidácii kultúrnych a výchovno-vzdelávacích intitúcií (Matice slovenskej, slovenských gymnázií). Tento moment síce vyburcoval národnú
inteligenciu z letargie, no na druhej strane pôsobil na dramatické prehlbovanie apatie, pesimizmu a ¾ahostajnosti irokých vrstiev obyvate¾stva;
n Na Slovensku existovala oèividná názorová roztrietenos domácej inteligencie;
n Dr. Samuel Cambel patril k najvýraznejím, profesionálne najvestrannejím a najaktívnejím osobnostiam doby. Najvýraznejie vynikol v oblasti
jazykovedy, literatúry a teórie literatúry, ale zaujímal sa aj o históriu, geografiu a biografistiku a obsaný blok literatúry v jeho kninici zaberá teológia a etika;
n Zachovaná osobná kniná zbierka je celoivotným dielom pôvodcu. Viaceré indície, na ktoré neskôr poukáeme, potvrdzujú predpoklad, e najmä v období vlastnej profesionálnej zrelosti uvaoval o darovaní kninice
Muzeálnej slovenskej spoloènosti. Táto spoloènos bola v spomínanom
období jedinou slovensku vedeckou intitúciou na naom geografickom
území.
Z ïalích aplikovate¾ných metód sme sa zamerali na èo mono najefektívnejie uplatnenie komparatívnej metódy. Z h¾adiska historického výskumu je povaovaná za jednu z najstarích a najèastejie vyuívaných spôsobov zisovania historických faktov. Metóda vyuíva porovnávanie vetkých prvkov analogických udalostí
a javov. Pre nae potreby je vyuite¾ná najmä pri porovnávaní rozlièných typov
osobných historických kniníc a pri historickom hodnotení podmienok vzniku a vývoja týchto typov kniných zbierok. Iné podmienky boli po revolúcii 1848/1849, iné
v matiènom období, úplne rozdielna situácia vznikla v období národnostného útlaku
po rakúsko-maïarskom vyrovaní, resp. v rokoch pred prvou svetovou vojnou a vo
vojnových rokoch. Vetky rozhodujúce aspekty vývoja Cambelovej kninice sme porovnávali s torzom zachovanej kninice Duana Makovického.18
Porovnáva mono aj obsah osobných zbierok nielen z h¾adiska záujmovej
a profesionálnej orientácie pôvodcu, ale predovetkým z h¾adiska funkcie zbierky vo
17
18

BAJCUROVÁ, T. Úvod do túdia dejepisu.
Rekontrukcia zachovaných súèastí osobnej kninej zbierky Duana Makovického
prebehla v júli  decembri 2005.

sbp_1_2006.qxd

21.11.2007 10:24

Page 125

Osobná historická kninica Samuela Cambela

125

viacerých historických obdobiach, i keï spoloèenskú funkciu zbierky je nevyhnutné
skúma najmä pomerne modernou sociologickou metódou.
Spomínaná metóda je jedným z najmodernejích spôsobov skúmania historických javov a jej hlavnou úlohou je analyzova dopad skúmaných javov na spoloènos a v jej rámci na jednotlivca.
Z ïalích pouitých metód je potrebné spomenú najmä priamu metódu. Pri
jej aplikácii sa historik opiera o získanie faktu priamo z prístupných prameòov.19
Efektivita tejto metódy pre ná výskum sa ukázala ako mimoriadne vysoká s oh¾adom na ve¾ký poèet konkrétnych zachovaných prameòov pre výskum Cambelovej
kninej zbierky.
Pouili sme aj ïalie bené metódy historického výskumu, ktoré nám umonili v dostatoènej miere analyzova túto významnú kninú zbierku.

Obsahový rozbor Cambelovej kninice
Je zloité etapizova budovanie a charakter kninice v kontexte sledovania ivotných osudov pôvodcu. Samotná obsahová stránka signalizuje v dostatoènej miere jeho vedecké apirácie.
Èasové rozpätie kninièných jednotiek poukazuje na dlhodobé budovanie
kninice. Cambel bol vynikajúcim jazykovedcom a tento moment dominuje aj vo
fonde. Jazykovedná literatúra nemá len slovenský, èi slovanský rozmer, ale zachované tituly sledujú aj historický vývoj ostatných európskych jazykov.
Cambel bol priamym pokraèovate¾om jazykovedného diela Martina Hattalu,
jedného z kodifikátorov spisovnej slovenèiny. Ako jeho nasledovník poznal, zbieral
a systematicky vyuíval jeho dielo. Po abecednom zoradení katalogizaèných záznamov osobnej kninice Samuela Cambela fond obsahuje pä (5) Hattalových diel:
Grammatica linguae slovenicae. Kremnica, 1850 (sign. VIII/1474); Srovnávací mluvnice jazyka èeského. Praha, 1857 (sign. VIII/1309); Mluvnica jazyka slovenského. Pe, 1864 (sign.
VIII/1311); Výklad poèátkù mluvnice èeskoslovenské. Viedeò, 1860 (sign. VIII/955) a Brus
jazyka èeského. Praha, 1877 (VIII/15).
Poèetné zastúpenie má aj dielo jazykovedca Oskara Asbotha, ktorý venoval
pozornos aj slovenskej, resp. slovanskej gramatike. Z jeho diel vyberáme aspoò:
A hangsúly szláv nyelvben (Prízvuk v slovenskom jazyku). Budape, 1891 (VIII/1165);
A szláv szók a magyar nyelvben (Slovenské slová v maïarskom jazyku). Budape, 1893
(VIII/1164) a Rövid gyakorlati orosz nyelvtan (Krátke cvièenia z ruského jazyka). Budape, 1888 (VIII/110).
Jazykovedná èas zbierky obsahuje aj podstatnú èas diela profesorov slavistiky J. Gebauera, F. Mikloica a V. Jagica.

19

BARTL, J. Úvod do túdia dejepisu.
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Samuel Cambel zaradil do svojej zbierky aj väèinu vlastných autorských
vydaní. Ich poèet zámerne neuvádzame urèitou èíslovkou, pretoe mnohé diela vo
fonde chýbajú. Pôvodne vak v zbierke urèite nechýbali. Z identifikovaných prác
spomeòme aspoò: Slováci a ich reè. Budape, 1903 (VIII/267); Jazykovedné rozbory
vetkých stolíc na území Slovenska. Dielo je bliie neurèené a predpokladáme, e ide
o súbor rukopisných prác (VIII/291-302), podobne ako Rukopisy rozmanitého obsahu
(VIII/303-304). V èasti rekontruovanej kninice sme doposia¾ identifikovali len nieko¾ko zlomkov, i keï pozoruhodných rukopisov. Prevahu majú rukopisné návrhy,
prevane slovensko-slovanských slovníkov. Slúili Cambelovi pri komparácii vývoja slovanských jazykov. Neúplnos Cambelových knine vydaných diel môe súvisie aj s obrovským poètom darovaných titulov, ktorými zahàòal mnohé intitúcie.20
Jedným z najrozsiahlejích tematických blokov v Cambelovej zbierke je literatúra. Nájdeme tu azda vetky literárne ánre  od rozprávok pre deti a po vánu
literatúru. Ilustraène vyberáme nasledovné diela: Ján Èajak: Tri rozprávky. Pebudín,
1907 (VIII/732); Pavol Dobinský: Prostonárodnie slovenské povesti. Soit 1  8. Turèiansky Sv. Martin, 1880  1889 (VIII/94 a.b.). K druhému typu literatúry patria významné diela slovenských básnikov, spisovate¾ov a dramatikov. Okrem krásnej literatúry boli v minulosti do zbierky zaradené aj diela z literárnej teórie.
Poslednú ve¾kú tematickú skupinu zbierky tvoria práce etického, teologického a duchovného charakteru. Zaujímavé sú predovetkým biblie, ale odborníci sa
budú istotne zaujíma aj o ivotopisy svätých a cirkevnú históriu. Náboenská literatúra sa do Cambelovej osobnej kninice nedostala náhodou. Zámerne sa zaujímal
o kniné zväzky z tejto oblasti. V jednom z listov Riznerovi napísal, e sa chystá zakúpi nejakú kompletnú farskú kninicu, bez oh¾adu na konfesiu.21
Úvodné naèrtnutie problematiky obsahu osobnej kninice Samuela Cambela povaujeme v tomto momente za postaèujúce. V analyzovanej vzorke22 sme identifikovali 19 tematických okruhov. Uvádzame ich v poradí pod¾a najväèieho poètu
titulov: jazykoveda (29 %), literatúra (21,25 %), história (12,25 %), teológia (10,75 %),
geografia (4,5 %), politika (3,5 %), prírodné vedy (2,5 %), teória literatúry (2 %), biografistika (1,5 %), filozofia (1,25 %), hospodárstvo (1 %), publikácie týkajúce sa telovýchovy a portu (0,75 %), pedagogika a encyklopedické diela (po 0,5 %), knihoveda,
pomocné vedy historické, právo, sociológia a osobné dokumenty (po 0,25 %). Zvynú èas zbierky tematicky dokres¾ujú periodiká, výpisky a separáty, ktoré vak tatisticky neuvádzame z dôvodu ich definitívneho vyèlenenia z kninice23 po zaradení zbierky do fondov Matice slovenskej.

20
21
22
23

Ilo väèinou o dary rozsiahle nieko¾ko desiatok zväzkov.
Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej kninice. Signatúra: M 89 A 24.
Pod¾a rekontruovanej èasti kninice Samuela Cambela.
Periodiká boli zaradené do fondu periodík Slovenskej národnej kninice, výpisky
a rukopisy tvoria súèas osobnej pozostalosti Samuela Cambela a sú uloené
v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej kninice v Martine.
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Spoloèenská funkcia Cambelovej kninice
Sledovanie spoloèenskej funkcie kniníc je zaujímavým, ale mimoriadne nároèným aspektom v oblasti výskumu dejín kninej kultúry. Ako východisko k zodpovedaniu tejto otázky h¾adáme odpoveï na nasledovný moment. Èo viedlo Cambela k celoivotnej profesionálnej orientácii na slovenèinu, slavistiku a národnú literatúru? Èloveka pochádzajúceho z rodiny, kde slovenský pôvod a hlboké národné
cítenie nemali zásadnejí význam. Odpoveï je pomerne jednoduchá. Dr. Samuel
Cambel sa od detstva zaujímal o dejiny. Ako pozorný èitate¾ si uvedomoval starobylos slovenských dejín, ktoré vnímal, aj napriek svojej nieko¾kokrát kritizovanej
uhorskej koncepcii, ako dejiny relatívne samostatného národa. Stredoveké úèinkovanie naich predkov vnímal ve¾mi pozorne, najmä prínos Nitrianskeho knieatstva a Ve¾kej Moravy pre kristianizáciu Slovanov. Z literatúry poznal základy staroslovanského jazyka a písomníctva. To mohol by jeden z dôvodov Cambelovej neskorej orientácie.
Z týchto aspektov vyplýva aj spoloèenská funkcia zbierky. Pozitívne vplývanie na vetky generácie obyvate¾stva  spolupracovníkov, priate¾ov, tudentov a iroké vrstvy obyvate¾stva, èo sa prejavilo v mnostve darov intitúciám, ktoré boli
kompetentné, aby najmä jazykovednú literatúru rozirovali ïalej.24 Svoju spoloèenskú funkciu Cambelova osobná kniná zbierka potvrdila aj po smrti pôvodcu, keï
ako súèas kninice Muzeálnej slovenskej spoloènosti pôsobila na stovky osobností,
tudentov i jednoduchých ¾udí.
Podrobné túdium zachovaných dokumentov z Cambelovej kninice poukazuje na dva významné aspekty doplòovania kninice:
n Nákupy, o ktorých svedèia peèiatky antikvariátov a kniných obchodov
vo Viedni, Budapeti a Prahe25;
n Dary, ktoré prezrádzajú rukopisné záznamy o venovaní na titulných listov,
alebo vlastnoruèné podpisy pôvodcu, ktoré majú èasto originálnu formu.
Do tejto kategórie zaraïujeme aj výmenu kníh medzi kolegami vedcami,
resp. po línii profesor  tudent. Dary rodinných prísluníkov pravdepodobne nehrali v procese doplòovania zbierky významnú úlohu. Katalóg
iadnu informáciu tohto typu neuvádza a v rekontruovanej èasti kninice
nie sú uvedené záznamy o daroch zo strany rodièov alebo súrodencov.
Nazdávame sa, e fond tejto osobnej kninice je moné po ukonèení rekontrukcie vyuíva najmä ako bohatú tudijnú kninicu. Jej fond môe poslúi jazykovedcom, historikom, ale aj teológom a literárnym teoretikom.
24

25

K takým patrí aj dar Muzeálnej slovenskej spoloènosti, ktorého predmetom bolo 600
zväzkov Cambelovho diela Slovenská reè. Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej
kninice. Signatúra: M 24 A 4.
Ide o mestá, v ktorých Cambel tudoval a pôsobil, nemono teda pochybova o nákupoch
realizovaných ním osobne.
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Personal Library of Samuel Cambel
On His 160th Birth Anniversary
Peter Sabov
The topic of personal libraries of outstanding men in the Slovak history justly requires prompt and complete attention. Closing the eyes and ignoring the critical
situation in the field of complex protection of old documents and libraries caused significant loss to our cultural heritage. Approximately 30 % remained out of Hamuljaks library, only about 8,5 % out of unique documents in Reetka´ s collection,
about 60,5 % out of Kme s science books. It is our duty and obligation to change this
situation and secure a final salvage of what remained out of the precious segments of
our cultural heritage. Personal library of Samuel Cambel undoubtedly belongs to this
type of collections. It is a valuable collection consisting mainly of linguistic, literary,
literary-theoretical and theological works which in a typical way characterize the
professional and personal activities of their owner. In the presented short analysis
the author endeavoured to draw the attention of professsional as well as broad public to the extent and contents of the book collection, forms of acquisitions, interesting
possession records and finally its social function in the difficult period of the latter
part of the 19th century in Slovakia. An attempt to carry out its complex practical reconstruction, which has been quite successful until now, should not serve as a practical tool only, but also as an example of how to plan and carry out salvage of important personal book collections.
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Jazyková literatúra vo vydavate¾skom programe
trnavskej Akademickej tlaèiarne (1648  1773)
Miriam Poriezová

T

rnavská univerzita, zaloená v roku 1635, zohrávala v období svojho pôsobenia významnú úlohu na poli kolstva a vzdelávania. Výchova a vzdelávanie
mládee sa tak stali úèinnou metódou na dosiahnutie elaných cie¾ov, teda írenia katolíckej viery a zabezpeèenie dostatoène vzdelaného dorastu. Nevyhnutnou súèasou týchto plánov sa stala Akademická tlaèiareò, ktorá zaèala svoju èinnos
v roku 1648. Jej hlavnou úlohou bolo pomáha pri napåòaní cie¾ov univerzity. Vydavate¾ský program tlaèiarne zahàòal irokú kálu tlaèí, urèených pre rôzne oblasti pôsobenia univerzity.1
tudijný plán na univerzite sa napåòal v znení príruèky Ratio atque institutio
studiorum Societatis Jesu2, ktorá bola v platnosti od roku 1599 a riadili sa òou vetky jezuitské koly a do zruenia rádu v roku 1773. Tieto osnovy predpisovali obsah výuky na oboch stupòoch jezuitských kôl, vymedzovali náplò osnov jednotlivých
predmetov a metódy vyuèovania spolu s predpísanými uèebnicami a odporúèanou
lektúrou. kolský systém bol u jezuitov dvojstupòový  niím boli gymnáziá, vyím univerzity. V zmysle Ratio gymnázium zahàòalo studia inferiora, èie tri triedy
gramatiky (infima, media, suprema classis grammaticae), triedu poetiky a triedu rétoriky. Filozofická a teologická fakulta tvorili studia superiora.
V naom príspevku sa zameriame na vydávanie jazykovej literatúry, teda
gramatík, slovníkov, uèebníc poetiky, rétoriky a ïalích kolských pomôcok, ktoré
tvorili podstatnú èas produkcie tlaèiarne a boli nevyhnutnou súèasou vyuèovacieho procesu na niom stupni jezuitských kôl.3

1

2
3

Produkciu tlaèiarne zachytávajú známe bibliografie: ÈAPLOVIÈ, J. Bibliografia tlaèí
vydaných na Slovensku do roku 1700; PETRIK, G. Magyarország bibliographiája;
ZELLIGER, A. Pantheon Tyrnaviense.
Príspevok sa opiera o rímske vydanie Ratio z roku 1616: Ratio Atqve Institvtio Stvdiorvm
Societatis Iesv.
Okrem jazykovej prípravy, ktorá bola aiskom tudijného programu, boli na jednotlivých
hodinách iakom sprostredkované na doplnenie aj poznatky z histórie, antických reálií,
zemepisu a matematiky.
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Latinské gramatiky
Základnou uèebnicou latinèiny, pouívanou pri vyuèovaní na jezuitských
gymnáziách, bola gramatika portugalského jezuitu Emmanuela Alvareza (Manoel
Alvarez, 1526  1583) De institutione grammatica libri III. Práve toto dielo bolo zapracované do gramatických osnov tudijného plánu v Ratio. Pri výuèbe sa pouívalo a
do zruenia rádu v roku 1773 a za celé obdobie sa doèkalo mnostva vydaní nielen
v Európe, ale aj v Ázii a Amerike.4 U nás vylo po prvý raz u Daniela Schultza v Levoèi v roku 1619.5 V pôvodnej úprave mala gramatika tri knihy obsahovo zamerané
na tvaroslovie, skladbu a prozódiu. Uèivo v nej bolo rozloené pod¾a nároènosti a vyuèované v jednotlivých gramatických triedach.6 V naich podmienkach vak nevychádzali vdy vetky èasti súèasne, ale postupne, aj s odstupom nieko¾kých rokov.
Jednotlivé vydania sa od seba líili obsahovo tým, e niektoré èasti boli vynechané,
alebo naopak pridané.
V Akademickej tlaèiarni sa tento titul objavil po prvý raz v roku 16597 a potom
opakovane vychádzali jednotlivé knihy poèas nasledujúcich rokov do konca 17. storoèia a následne poèas celého 18. storoèia. Na základe preh¾adu vydaní jednotlivých èastí gramatiky môeme hovori o danom titule ako o iadanej a vydavate¾sky
úspenej uèebnici latinského jazyka.8 V roku 1648 vyiel v tlaèiarni k Alvarezovej gramatike slovník Syllabus vocabulorum9, obsahujúci usporiadanú latinskú slovnú zásobu
do osobitných skupín, v naich podmienkach bol doplnený slovenskými a maïarskými ekvivalentmi. Oba tituly sa zaradili do stabilnej èasti vydavate¾ského repertoáru trnavskej, ale aj koickej tlaèiarne a neskôr, od druhej polovice 18. storoèia, sa ich
vydávanie èiastoène presunulo aj do bratislavských súkromných tlaèiarní.10
Na upevnenie si gramatických pravidiel, prípadne ujasnenie niektorých gramatických javov, boli zrejme urèené dva rozsahovo neve¾ké tituly. U ako tretie vy4

5

6

7
8

9
10

Gramatika vyla aj v rôznych prekladoch: do nemèiny, francúztiny, talianèiny atï.
V roku 1869 vyla v anghaji s èínskym prekladom. Ve¾mi zaujímavé je vydanie z roku
1594 pochádzajúce z Japonska, s èiastoèným prekladom do japonèiny.
Prosodia seu recepta vniversa De Syllabarum dimensione... Ex officina Danielis Schvltz,
Anno Domini, 1619.  Èaploviè 751. V skutoènosti ilo o vydanie upravenej èasti
Alvarezovej gramatiky.
Ratio, Ref. 2. Regvlae Proffesoris infimae Classis Grammaticae, s. 139.  Regvulae
Proffesoris Mediae Classis Grammaticae, s. 134.  Regvulae Proffesoris Svpremae Classis
Grammaticae, s. 129.
Ilo o najstarie známe trnavské vydanie uèebnice, vetky tri knihy boli v latinskomaïarsko-nemeckej mutácii.
Vydaniam a celkovému nákladu gramatiky v období rokov 1773  1784 sa venovala
vo svojej túdii VYVÍJALOVÁ, M. Vydavate¾ská èinnos trnavskej tlaèiarne v rokoch
1777  1773, s. 112  128.
Ïalie vydania slovníka pochádzajú z rokov 1703, 1717, 1731, 1733 a vyli s ekvivalentmi
v nemeckom, slovenskom a maïarskom jazyku.
Týka sa to tlaèiarne dedièov Jána Pavla Royera a následne tlaèiarne Jána Michala
Landerera.

sbp_1_2006.qxd

132

21.11.2007 10:24

Page 132

STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA I/2006

danie11 vylo v Trnave (1730) dielko Opusculum orthographicum, urèené tým, ktorí sa
budú uèi písa elegantne, výstine a bez zbytoèností.12 Anonymný autor ïalej pripomína tých, ktorí sa zaslúili o rozvoj vzdelanosti od antiky po obdobie starokresanských autorov. V iestich kapitolách následne vysvet¾uje zásady ortografie. Praktický preh¾ad skloòovania prídavných mien poskytovala zaèiatoèníkom príruèka Formae
comparandi, inflictendique nomina adjectiva, vydaná v Trnave dva razy (1732, 1770).

Grécke gramatiky
Okrem latinèiny prebiehala na gymnáziách aj výuèba gréètiny a to u od
najniej gramatickej triedy.13 Ako uèebnica sa pouívala gramatika nemeckého jezuitu Jakoba Gretsera (1562  1625).14 Základy gréckej gramatiky pod názvom Rudimenta linguae graecae (ako výah z prvej knihy Gretserovej gramatiky) vyli v Trnave
po prvý raz v roku 1690  1693 a následne v roku 1699. Takto koncipovaná uèebnica
vychádzala aj v 18. storoèí.15 Pre triedu rétoriky bola urèená tretia kniha Gretserovej
gramatiky s podtitulom De syllabarum dimensione (1738).16 Grécka gramatika bola èasto súèasou uèebníc latinèiny a rétoriky.
Kvôli lepiemu pochopeniu jazyka sa pri výuke mali pouíva a vyklada diela gréckych autorov. V prvom semestri triedy poetiky sa odporúèali jednoduchie reèi Isocrata, Johanna Chrysostoma, Basilia, niektoré èasti z Platóna a výber zo spisov
Plutarcha.17 Pre druhý semester bola urèená poézia, básne Phocylida, Theognisa
a pod. V triede rétoriky sa po oèistení preberali ïalí autori, historici, básnici aj reèníci: Demosthenes, Platón, Thukydides, Homer, Hesiodos atï. Avak pri skúmaní
produkcie tlaèiarne sa ukázalo, e domáce vydania gréckych autorov neboli tudentom k dispozícii, výnimkou boli krátke ukáky a úryvky v uèebnici. Okrem Gretserovej gramatiky vyla v druhej polovici 18. storoèia príruèka Compendiaria graecae
grammatices institutio18, z podtitulu ktorej mono vyèíta, e pôvodne vznikla pre
potreby tudentov seminára v Padove.19

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Po prvý raz vylo v Kolovári v roku 1719, potom 1727.
Opusculum orthographicum, s. 4.
Ods. Graeca praelectio v Ratio pod¾a jednotlivých tried.
Institutionum linguae graecae libri III. Po prvý raz vyla v Levoèi u Vavrinca Brewera
v roku 1649, potom v roku 1678.
1719, 1725, 1730, 1736.
Ïalie vydania z rokov 1744, 1745 a 1763.
Ratio, Ref. 2, Regvlae proffesoris humanitatis, s. 127.
Prvé vydanie v Trnave roku 1756, druhé 1770.
V roku 1751, onedlho vyla aj v Regensburgu (1754) a Viedni (1755).

sbp_1_2006.qxd

21.11.2007 10:24

Page 133

Ad usum juventutis

133

Maïarské gramatiky
Hoci poèas celého nami sledovaného obdobia stálo v centre pozornosti vyuèovanie latinèiny, urèitý priestor bol ponechaný aj materinskému jazyku tudentov.20 Okrem latinských gramatík a príruèiek registrujeme z produkcie tlaèiarne aj
dve gramatiky maïarského jazyka, ktoré vak vyli skôr. Ako prvý vyiel rozsahovo
mení titul Elementa linguae hungaricae sive grammatica hungarica, ktorej autorom bol
evanjelický kòaz a uèite¾ Pál Kövesdi.21 Autorom rozsiahlejej gramatiky, doplnenej
preh¾adnými tabu¾kami skloòovania a èasovania, bol jezuita Pavol Peresleni (1631 
1689). V Trnave prednáal tento jazykovedec latinèinu a hebrejèinu. Jeho Grammaticu linguae ungaricae vydali v roku 1682. Ïalie dve vydania vyli u posmrtne, a to
v rokoch 1702 a 1738.

Uèebnice a príruèky poetiky a rétoriky
Po absolvovaní gramatických tried nasledovalo túdium vo vyích triedach
poetiky a rétoriky. Aj pre tento stupeò vzdelávania boli predpísané uèebnice. Prozodické pravidlá verovania sa vyuèovali z uèebnice Ars metrica. Po prvý raz vyla
v Akademickej tlaèiarni v roku 1698. Ïalie vydania poznáme z 18. storoèia v dvoch
formách. Ako samostatne vydaný titul22 a ako súèas tretej knihy Alvarezovej gramatiky.23 Len o rok skôr, v roku 1697, vytlaèili titul Vita poetica. Cie¾om hodín poetiky
bolo zakonèenie výuky syntaxe a osvojenie si vzorov klasickej latinèiny.
V najvyej triede rétoriky sa iaci nauèili, ako pouíva teoretické vedomosti v praxi. Sklada listy a nápisy sa uèili z uèebnice Cypriana Soaria De arte rhetorica libri
tres, pôvodne vydanej v roku 1560. V Trnave vyla prvý raz po vye sto rokoch. Do
konca 17. storoèia vyla tri razy (1670, 1689, 1695), rovnako tri vydania poznáme aj
z 18. storoèia (1703, 1718, 1731). Ako súèas tretej knihy uèebnice gréckeho jazyka
J. Gretsera bola vydaná dva razy (1744, 1763).24 Po dva razy sa stal tento titul predmetom prepracovania a doplnenia. Pod názvom Manuale rhetorum25 sa nachádza
príruèka, ktorej cie¾om bolo prehåbi poznatky z rétoriky a objasni nároènejie pasáe. Opätovne prepracované a upravené dielo doplnené o cirkevnú rétoriku vylo

20

21

22
23
24
25

Pod¾a Ratio z roku 1735 sa mohli na hodinách rétoriky a poetiky sklada listy
a reèi aj v materèine. SOPKO, J. Dobová latinská jazyková kultúra na kolách a trnavská
univerzita, s. 93.
RMK II. 2041- ÈAPLOVIÈ 2486. RMK urèuje miesto tlaèe ako Trnavu (17. storoèie)
a pod¾a Toldyho sa uvádza, e ide o pretlaèenie pôvodného levoèského vydania, ale pre
katolícke koly.
Roky 1703, 1712, 1733 a ïalie vydanie bez zistenia roku.
Roky 1738, 1746 a 1769.
Samostatne vyla aj v Koiciach (1722) a Kolovári (1732, 1735), ako súèas v roku 1752
opä v Koiciach.
Vyla v rokoch 1709, 1718 a 1737.
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v roku 1728 pod názvom Clara et praeclara methodus parandae eloquentia. Autorom spomenutých vydaní bol jezuita Georgius Worpitz (1645  1720). Popri uvedených prácach sa pri vyuèovaní pouívalo aj dielo francúzskeho jezuitu Josepha Juvencia (Joseph de Jouvancy 1643  1719) Novus candidatus rhetoricae, ktoré vylo v roku 1720.26
Na titulnom liste je uvedené, e ide o prvé vydanie tohto titulu v Uhorsku, po talianskom, francúzskom a nemeckom vydaní.27 Okrem zahranièných autorov a ich
diel bolo moné siahnu aj po domácej príruèke rétoriky.28 V Trnave vylo dielo
Gemminae latinae v roku 1716.29 V úvode sa autor obracia na mláde, tudentov rétoriky, nabáda ich k pouívaniu svojho diela a súèasne metodickou poznámkou uvádza príklad správneho pouitia textu.
K dispozícii vak boli pri vyuèovaní aj ïalie príruèky, uèebnice o týle, frazeológii a slovnej zásobe. Cenným prameòom pre poznanie rozsahu a obsahu uèiva
z latinského jazyka je zachovaný rukopisný zborník Institutio ad literas humaniores facili methodo ad usum communem discendi docendique accomodata,30 ktorého autorom bol
jezuitský profesor Anton Helmar (1700  1744). Táto uèebná pomôcka obsahuje podstatnú èas náplne predmetov na gymnáziu. Jej súèasou je aj zoznam odporúèaných
autorov pre jednotlivé predmety uvedený ako Catalogus librorum. Vyniká irokou
kálou jazykových príruèiek, uèebníc poetiky, rétoriky, frazeológie atï. Nachádza sa
v òom napríklad aj Thesaurus conscribendarum epistolarum, rozsiahla príruèka s pravidlami o skladaní listov Johanna Buchlera. Do vydavate¾ského programu tlaèiarne
sa dostala tri razy (1733, 1750 a 1762).31 Do skupiny anonymných titulov, z ktorých si
bolo moné natudova a doplni vedomosti z verovania, básnického týlu a jazyka,
patrí kompendium, ktoré vylo pod názvom Gradus ad Parnassum. Táto abecedne
usporiadaná príruèka, obsahujúca pravidlá a príklady synoným, epitet a iných tylistických prostriedkov, vyla po prvý raz v Paríi v roku 1652.32 V Trnave sa doèkala
tyroch vydaní.33 V úvode vydania z roku 1747 De usu atque utilitate operis sa zdôrazòujú prednosti tejto príruèky, a to jednoduchá orientácia v texte a výber z diel najlepích autorov, ktoré odzrkad¾ujú základy poetiky. Poznatky o významných postavách antickej literatúry a mytológie, architektonických a geografických zvlátnostiach
vo forme hesiel, prináal encyklopedický slovník Parnassus illustratus.34 Aj tomto
26
27
28
29
30
31
32
33
34

V krátkom èasovom predstihu vylo aj v Nemecku.
Editio prima post italicam, gallicam & germanicam, prima in Hungaria.
V Koiciach vyla v roku 1758 a 1763 uèebnica rétoriky známeho historika
tefana Kaprinaia pod názvom Institutio eloquentiae sacrae.
Pod názvom Gemmae latinae v roku 1737. Ako autora uvádza Zelliger v oboch prípadoch
L. Turóciho.
SOPKO, Ref. 20, s. 187. Zborník pochádza z roku 1734 a je uloený v Egyetemi Könyvtár
v Budapeti, Kézirattár, sign. F. 33.
Èasto vychádzala najmä v nemeckých mestách v 17. storoèí. www.gbv.de
Poèas 17. a 18. storoèia sa doèkala opakovaných vydaní (okrem latinského vyli
aj nemecké, francúzske, anglické a talianske).
1725, 1729, 1747 a 1771.
Vyiel v Trnave v roku 1709 a 1728.
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prípade sa nesie úvodom didaktický cie¾, u¾ahèenie túdia a snaha predís urèitému
znechuteniu, ktoré by mohlo nasta nedostatoèným porozumením textu pri èítaní
lektúry. Dôveru u èitate¾a má vzbudi starostlivý výber autorov. Cie¾om oboch titulov,
ako vyplýva z úvodov, bolo teda jednoznaène úsilie o lepie pochopenie a prijímanie
textov.

Slovníky
Významnú funkciu vo vyuèovacom procese zastávali aj slovníky,35 vychádzajúce zo slovnej zásoby textov antických autorov. Dvojjazyèný Dictionarium latinohungaricum (1708, 1762) vznikol upravením slovníka Alberta Molnára a to zásluhou
lekára Ferencza Páriz-Pápaia (1649  1716). V roku 175036 vyiel v Trnave skutoène
rozsiahly slovník jezuitu Frantika Wagnera (1675  1748), známeho historika a pedagóga. Jeho Universae phraseologiae latine corpus je doplnený prekladmi slov do slovenèiny (lingua slavica) a maïarèiny, na záver je pripojený zoznam barbarizmov, ako
je uvedené na titulnom liste. Pri spracovaní autor èerpal slovnú zásobu z viacerých
lexikografických prác (F. Pomey, Ch. Cellarius, J. Pontanus...). Autorom oboch nasledujúcich titulov je francúzsky jezuita Franciscu Pomey (Francois Antoine Pomey;
1618  1673). V roku 1745 vyiel Flos latinatis, v ktorom sú jednotlivé heslá vysvetlené
a preloené do slovenèiny a maïarèiny a na konci je slovensko-latinský index. Jednoduchie bol koncipovaný slovník Syntaxis ornata, urèený pre praktickú potrebu
tudentov oboch vyích gramatických tried.37 Jednotlivé ekvivalenty sú v òom
usporiadané bez gramatickej charakteristiky v tyroch ståpcoch (barbara, hungarica,
slavonicae, latina). Samostatne tento titul vyiel v Trnave v roku 1745 a 1748 v novej
edícii spolu s pripojeným titulom Flos latinitatis v roku 1754 a 1773. Z porovnania
Wagnerovho slovníka a Pomeyovho Syntaxis ornata vyplýva, e Wagner Pomeyovo
dielo prevzal, prepracoval a upravil pre potreby uhorských tudentov.38

kolské vydania antických autorov
Okrem jazykových uèebníc, slovníkov a rôznych príruèiek sa samotná výuka latinèiny z ve¾kej èasti opierala o diela antických autorov. Ich èítanie malo tudenta
privies k dokonalej znalosti latinského jazyka a posunú ho k vnímaniu hodnôt, ktoré preveril èas. U v najniej gramatickej triede sa preberali nenároèné Cicerónove
listy a reèi, mimoriadna pozornos sa mu venovala aj v ïalích triedach, kde sa postupne prechádzalo k nároènejím textom, teda Cicero sprevádzal tudentov poèas
35
36
37
38

V najjednoduchej podobe boli súèasou uèebníc gramatiky a rétoriky.
Slovník vychádzal poèas celej prvej polovice 18. storoèia v Augsburgu, Regensburgu
a aj vo Viedni. www.gbv.de
In usum Media et Supremae grammaticae classium.
SIPEKIOVÁ, N. O uplatnení zásady reèovej elegancie v spise Syntaxis ornata, s. 124.
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celého túdia na gymnáziu. K nemu sa následne pridávalo èítanie a výklad ïalích
autorov, a to vybrané a upravené texty z tvorby Vergilia, Ovidia, Tibulla a Propertia.
V triede poetiky sa mali vyklada diela Caesara, Sallustia, Livia a Curtia, ich spisy mali
slúi na spoznávanie antických dejín a reálií a tak dopåòa vzdelanie. Aristotelova Poetika a rétorika bola zaradená do vyuèovania v triede rétoriky.39 Ako vyplýva z krátkeho preh¾adu, diela antických autorov tvorili vo vyuèovacom procese jezuitov jeho
významnú súèas. Teda je len prirodzeným dôsledkom, e sa stali aj súèasou vydavate¾ského programu tlaèiarne. Neplatí to samozrejme o vetkých uvedených autoroch.
Pre kolské potreby sa v Trnave èasto tlaèili Cicerónove reèi a listy.40 Do konca 17. storoèia registrujeme aj kolské vydania diel G. J. Caesara, P. Ovidia Nasona
a P. M. Vergilia.41 V 18. storoèí nenastali na tomto poli výrazné zmeny, v roku 1757 vydala tlaèiareò ete epigramy M. V. Martiala a Opera Q. F. Horatia,42 s dielami ïalích
autorov sa iaci oboznamovali formou kratích alebo dlhích ukáok u v jednotlivých èastiach Alvarezovej gramatiky, prípadne v uèebniciach rétoriky. To znamená,
e na zvládnutie predpísaného kánonu museli ma iaci k dispozícii aj iné pramene
ako tie, ktoré im poskytla tlaèiareò.
Do osobitnej skupiny patrí pôvodne francúzsky titul Historia poetica Pierra
Gautrucha (1602  1681). Nejde vyslovene o jazykové dielo, ale zaradili sme ho pre
jeho cie¾. Náplòou troch kníh (o bohoch, polobohoch, ich uctievaní a sviatkoch) bolo u¾ahèenie pochopenia a porozumenie antických autorov, èím teda vhodne dopåòalo tudijný program, a do vydavate¾ského programu bolo zaradené celkovo päkrát (1709, 1728, 1742, 1756 a 1758).
Spoloèným menovate¾om uvedenej skupiny tlaèí je ich adresnos, teda urèenie. Toto h¾adisko nám umonilo selektova osobitnú skupinu literatúry, pomocou
ktorej sa dosahovala poadovaná jazyková úroveò vzdelania na jezuitských kolách. Mono ju charakterizova nasledovným spôsobom. Z autorského h¾adiska, výnimkou sú prirodzene diela bez autora, jednoznaène prevaujú jezuitskí autori pochádzajúci zo zahranièia. Ich diela sa vydávali u pred trnavským vydaním v rôznych mestách Európy, teda lo o autorov overených a odporúèaných pri výuèbe.
Súèasou titulných listov sú èasto informácie charakterizujúce dané vydanie. Týka sa
to poradia43 a prepracovania, prípadne úprav pôvodných diel.44 Samotný didaktický

39
40
41
42

43
44

Podrobnejie o predpísanej lektúre v príspevku FÓRIOVÁ, M. Ratio studiorum:
Kniha a jej vyuitie v jezuitskom kolstve. Jezuitské kolské kninice, s. 44  64.
Po prvý raz vyiel v Trnave v roku 1677, ïalej 1694 a 1697, viaceré vydania v 18. storoèí.
De bello gallico vylo len raz, a to v roku 1676. Výber z tvorby P. Ovidia Nasona De tristibus
libri V. ejusdem De Ponto libri IV. v roku 1677, v tom istom roku aj Opera P. M. Vergilia.
Pochopite¾ne, e diapazón antických autorov bol irí, v príspevku sme sa vak zamerali
len na kolských autorov. Celkovo o vydávaní diel antických autorov na Slovensku
KARABÍNOVÁ, K. Recepcia diel antických autorov na Slovensku v 16.  18. storoèí.
Napr. Editio prima in Hungaria  Editio Tyrnaviensi prima  Post septimam editionem
latine reddita atï.
Napr. Ab eodem revisa, ab erroribus expurgara et aucta  Apud nos... locupletatum.
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zámer mono sledova v troch líniách. Prvou je titulný list, èasto objasòujúci úlohu
a cie¾ predmetného titulu kratími, alebo dlhími formulkami.45 Urèenie, komu
a s akým cie¾om bolo dielo pripravené, býva aj súèasou úvodov, kde sa nájdu prípadne pramene, z ktorých sa èerpalo. Didaktické urèenie týchto tlaèí potvrdzuje aj
ich koncepcia, usporiadanie a èlenenie textu, doplnené vo viacerých prípadoch
o rôzne registre a slovníky. Celkovo mono kontatova, e ide o skupinu tlaèí, ktorých úlohou bolo naplnenie cie¾a jazykovej prípravy, teda o dokonalé zvládnutie latinèiny v predpísanom rozsahu. Vydaním týchto titulov tlaèiareò napåòala svoje poslanie  podporovanie cie¾ov a úloh univerzity.
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Napr. In gratiam... juventitis concinnatae  In usum Mediae et Supremae grammaticae
classium  Ad pleniorem eloquentiae candidatorum intelligentiam atï.
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Ad usum juventutis.
Linguistic Literature in the Editorial Programme
of the Academic Printing House in Trnava (16481773)
Miriam Poriezová
Linguistic literature presented a typical group of prints released by the
Academic Printing House in Trnava between the years 1648 and 1773. It comprised
books of grammar, poetics and rhetoric, dictionaries, reference books and other texts
which focused on assistance in achieving a good command of language. Ratio atque
institutio studiorum, a generally valid reference book of Jesuite schools, defined the
extent of subjects for individual classes as well as basic tools of instruction. Accordingly the grammar school studies represented studia inferiora, what meant three
classes of grammar, a class of poetics and rhetoric. The main aim was to achieve a good command of pure, cultivated Latin. Apart from editions of recommended Latin
grammar, dictionary and grammar reference books also the grammar of Greek language used to be released, because Greek was one of the subjects in grammar classes.
The studies at the Jesuite grammar schools were based mainly on adapted texts of
ancient authors, in the production of the Trnava printing house we can find a group
of famous and repeatedly published authors (Cicero, Vergil, Ovid). The eloquence of
language and richness of language means were also presented in reference books
and dictionaries for classes of poetics and rhetoric. These publications have been
often released in Trnava as revised and supplemented editions of original titles.
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Matej Hebler z Krupiny
a jeho Brevis confessio
Vlasta Okolièányová

N

a stránkach tohto zborníka chceme aspoò raz do roka predstavi odbornej
i laickej verejnosti niektoré vzácne tituly tlaèí 16. storoèia z historických kninièných fondov Univerzitnej kninice v Bratislave. Vedie nás k tomu snaha
odkrýva postupne prameò informácií o autoroch, dielach, tlaèiaroch, umelcoch èi
vlastníkoch tejto výnimoène vzácnej zbierky tlaèí, kým bude dlhoroèný výskum pracovníkov Kabinetu starých a vzácnych tlaèí dokonèený a kým bude môc by prezentovaný ako èiastkový katalóg súborného katalógu: Generálny katalóg tlaèí 16. storoèia zachovaných na území Slovenska. (Rezortná vedecká úloha: Dejiny kninej
kultúry na Slovensku.) Univerzitná kninica vydala pred 25 rokmi publikáciu svojho
dlhoroèného významného vedeckého pracovníka Dr. Imricha Kotvana pod názvom:
Slaviká 16. storoèia. Predstavil v nej výsledky svojho èiastkového výskumu z fondu
starých tlaèí 16. storoèia. túdiami o ïalích vzácnych slavikách, bohemikách, germanikách, helvetikách a iných zriedkavých a unikátnych tlaèiach 16. storoèia, ktoré
sa podnes v Univerzitnej kninici v Bratislave zachovali, chceme nadviaza na výskum náho kolegu, aby sa nepretrhla reaz v sprostredkovaní získaných informácií
a vedomostí, ktorá môe obohati kadého, kto sa do nej zapojí.

Matej Hebler z Krupiny a jeho Brevis confessio
V prvej z týchto túdií chceme predstavi slovacikálneho autora a jeho dielo,
ktorého vydanie sa pod¾a naich doterajích vedomostí na území Slovenska nachádza len v tomto jedinom exemplári. V európskych kniniciach sme ho nali len v Maïarsku a Rumunsku.1
Pretoe il a pôsobil vo viacerých európskych krajinách, dnes si ho právom
môu privlastòova viaceré európske táty. Forma osobného mena je v najstarej literatúre Matthias Hebler, nako¾ko bol potomkom Nemcov  Sasov, teda nemeckej národnosti. Jeho rodiskom vak bolo mesto Krupina (lat. Corpona, nem. Karpfen, maï.
Körppen), ktoré bolo v 16. storoèí èasou Uhorska. O jeho rodisku niet iadnych pochybností, uvádzajú ho starie i novie literárne pramene (Wagner, Klein, Kuzmík,
SBS a iné). My pouívame formu osobného mena pod¾a SBS. Je prekvapením, keï sa
vak pri reerovaní na internete stretnete i s dezinformáciou, e Matej Hebler bol

1

BORSA, G. Régi Magyarországi Nyomtatványok, záznam è. 189.
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maïarským reformátorom, ktorý sa narodil r. 1520 v Braove a v Braove i zomrel roku 1571  v takejto informácii je viac chýb ako informácií.
Neznámy zostáva rok narodenia! Vieme o òom vak, e po domácich túdiách sa vybral tudova do Nemecka, na vtedy slávnu univerzitu vo Wittenbergu, zapísaný v matrike bol od roku 1546. Získal tu hodnos magistra slobodných umení.
V roku 1551 uèil ako pomocný uèite¾ na kole nemeckých Sasov v Sedmohradsku
v meste Sibiu (lat. Cibinium, nem. Hermannstadt, maï. Nagy-Szeben), dnes Rumunsko, ktoré patrilo v tom èase k Uhorskému krá¾ovstvu.2 Ïalej sa správy o jeho ivote
rozchádzajú. Starí autori (Klein, Kuzmík a i.) tvrdia, e sa po absolvovaní túdií v Nemecku vrátil do svojej vlasti a bol evanjelickým farárom v Levoèi. Tento údaj prevzala aj najnovia Evanjelická encyklopédia Slovenska, hoci v tej istej Encyklopédii sa
pod heslom Evanjelického cirkevného zboru v Levoèi nenachádza v zozname tam
pôsobiacich kòazov 16. storoèia iadny Matthias èi Matej Hebler, v rokoch, ktoré by
pripadali do úvahy, tu pôsobil bez preruenia iný kòaz, senior Juraj Moller (Georg
Molitoris), èo predstavuje zjavný rozpor. Ide zrejme o prevzatú informáciu od starích
autorov, ktorá nie je nièím doloená, naopak, iné pramene ju vyvracajú. My sa prikláòame k výsledkom najnovieho výskumu, potvrdeného autormi, ktorí mali k dispozícii najstarie pramene k dejinám Sedmohradska (Seivert, Teutsch) a ich výskum potvrdzujú i dnení autori, ktorí prezentujú svoje výskumy k dejinám Sedmohradska na
internete. Ide najmä o rumunských a nemeckých autorov (Teutsch, Binder, Nussbächer,
Reinerth), teda, e M. Hebler nepôsobil ako kòaz v 16. stor. po návrate zo túdií z Nemecka v Levoèi, ale prikláòame sa k názoru, e v Levoèi pôsobil ako uèite¾, o èom informuje sta z pera Davida P. Daniela v oxfordskej encyklopédii o reformácii.3 Od roku 1551 pôsobil v Sibiu. V tejto skutoènosti nás utvrdzujú i ïalie pramene, ktoré uvádzajú, e M. Hebler bol v roku 1552 rektorom koly v Sibiu a 7. augusta v roku 1553 ho
pre duchovnú slubu výslovne pre mesto Sibiu ordinoval vo Wittenbergu Johannes
Bugenhagen, nazývaný Pomeranus. Tu je potvrdené i rodisko M. Heblera a urèenie
pre jeho ïaliu slubu: ... M. H. Carponensis... anno eodem Cibinium in Transylvania
voctus et ordinatus, teste Matrica Ord. Viteb 4. V roku 1544 pôsobil ako diakon a od
roku 1555 bol zvolený za mestského farára v Sibiu, pretoe jeho predchodca Paul
Wiener zomrel 16. 8. 1554 na mor. Poèas moru Matej Hebler zotrval vo svojom cirkevnom zbore. Ïalím presným významným dátumom v ivote tejto osobnosti bol
29. jún 1556, keï bol na Sviatok apotolov Petra a Pavla jednohlasne zvolený predstavite¾mi duchovnej synody za evanjelického biskupa (vtedajie pomenovanie  superintendenta) nemeckých Sasov v Sedmohradsku. Bol v poradí druhým a posledným evanjelickým biskupom, ktorý mal sídlo v Sibiu. Po jeho smrti 18. septembra 1571
sa jeho nástupca v úrade, Lucas Ungleich (Unglerus) nechcel vzda svojej fary v Berethalome, preto prestalo by Sibiu sídlom evanjelických biskupov.
2
3
4

BAUTZ, F. W. Hebler, Matthias, odsek 627  629.
HILLEBRAND, Hans J. The Oxford encyclopedia of the reformation. 2. zv. D-M, s. 215.
BARTOLOMEIDES, J. L. Memoriae Vngarorum, s. 26.
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O výnimoènosti osobnosti Mateja Heblera svedèí okrem iného i tá okolnos,
e bol zvolený na najvyí cirkevný post, hoci bol cudzinec. Funkcia, ktorú v oných
èasoch zastával, patrila k povznáajúcim, obohacujúcim, ale bola zároveò i akým
a bolestivým bremenom v danej dejinnej epoche Európy. Bola to epocha humanizmu, reformácie, protireformácie i tureckých vojen. Uhorské krá¾ovstvo sa po stratenej bitke proti Turkom pri Moháèi roku 1526 ocitlo v hlbokej kríze, prebiehal dvanás
rokov dlhý boj o uhorský trón a Uhorsko sa dostalo na viac ako 150 rokov pod vplyv
Osmanskej ríe. Napriek vonkajej závislosti existovala urèitá vnútorná sloboda, ktorá bola priaznivou pôdou pre hnutie obnovy a uskutoèòovanie reformácie, ktoré zasiahlo aj duchovné kruhy. V Sedmohradsku nalo svoju rýchlu odozvu uèenie nemeckých reformátorov, ktoré so sebou prináali u od roku 1519 tudenti, ale i obchodníci a kupci z radov sedmohradských Sasov. V rokoch 1530  1566 tudovalo len
vo Wittenbergu 129 Sasov. Centrami reformácie sa stali mestá Braov a Sibiu. Po poèiatoènom potlaèovaní zo strany katolíckej cirkevnej vrchnosti i zemepánov prijali
sedmohradskí Sasi uèenie Luthera a Melanchthona najmä prostredníctvom zvesti
a uèenia prvého sedmohradského saského reformátora Johannesa Hontera (1498 a
1549). (K postave tohto humanistu a reformátora cirkvi i koly sa chceme vráti
v samostatnej túdii, nako¾ko patril k tým osobnostiam, o ktorých je moné písa celé knihy  bol nielen reformátorom cirkvi a kolstva, ale aj tlaèiarom, vydavate¾om,
drevorytcom, kartografom, spisovate¾om.)
Vzah diela týchto dvoch osobností v období reformácie hodnotí F. W. Bautz
v diele Biographisch  Bibliographisches Kirchenlexikon takto: Dielo reformácie
v Sedmohradsku zaèal Johannes Honterus, ale a Matej Hebler ho dokonèil a úspene
sa snail o to, aby si Sasi podrali augsburské vierovyznanie napriek vplyvu kalvínov.
V Sibiu zaviedol reformáciu farár Matthias Ramser s pomocou mestskej rady
a vetko prebehlo v primeraných ko¾ajach, nie ako v Braove, kde bolo zavádzanie
reformných krokov sprevádzané nieko¾kými turbulenciami. Ramser bol tým, prostredníctvom ktorého sa Honterovo dielo Reformationsbüchlein... vydané v roku
1543, dostalo na dobrozdanie nemeckým reformátorom M. Lutherovi a P. Melanchthonovi.
V roku 1557 na synode v Cluji dospeli vetci prítomní zástupcovia sedmohradských cirkví k spoloènej dohode na luterskom uèení o Veèeri Pánovej. Toto vyznanie podpísal i Matej Hebler ako farár v Sibiu a biskup Cirkvi Boej národa saského. Tým sa ete neskonèili náboenské rozhovory o Veèeri Pánovej, venovali sa im
ete viaceré zasadnutia cirkevných orgánov (synody a zemské snemy v Cluji a v Sibiu 1560, v Mediasi 1561). Franz Davidis, mestský farár v Cluji (Clausenburgu), biskup Maïarskej luterskej cirkvi, ktorý najprv podpísal horeuvedenú dohodu, neskôr
sa vak priklonil ku kalvinizmu, podnietil krá¾ovnú Izabelu, aby znovu otvorila diputácie o Veèeri Pánovej. Ale Matej Hebler spolu s novým biskupom Maïarskej luterskej cirkvi Dionisiusom Alesiusom na synode v Mediasi 1560 zvíazili s obhajobou
luterského uèenia. Franz Davidis sa snail o zjednotenie saskej a maïarskej cirkvi
i prostredníctvom knieaa Jána Zápo¾ského, vo februári 1561 v Mediasi boli vak na
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synode podpísané názory lutersky zmý¾ajúcich zástupcov cirkvi v 14 bodoch. Svoj
podpis pripojil k nim i Matej Hebler a zároveò ich doplnil svojím slávnym dielom:
Brevis confessio de coena Domini... Matej Hebler poslal s týmto dielom do Nemecka
svojich spolupracovníkov na duchovnom poli, aby priniesli vyjadrenie reformátorov
k sporným otázkam prítomnosti Krista pri Veèeri Pánovej. Boli nimi: Georg Christiani, farár v Heltau a dekan kapituly v Sibiu, Nikolaus Fuchs, farár v Honigbergu
a dekan barcsenskej kapituly, a Lukas Ungler, rektor koly v Sibiu (neskorí nástupca M. Heblera v biskupskom úrade). Po úspenom vybavení poslania sa vrátili do Sibiu 8. 3. 1562. Toto vyznanie bolo odobrené a s chválou uznané teologickými fakultami vo Wittenbergu, Lipsku, Rostoku a Frankfurte nad Odrou.
Po onej synode nasledovala ete v roku 1568 desadòová diputa v Belgrade,
kde pôsobil Matej Hebler ako arbiter. Diputa vak zostala bez výsledku. Krá¾ Ján Zápo¾ský podpísal na sneme v Turde v roku 1568 zákon o akceptovaní a úplnej slobode
zvestovania evanjelia s odôvodnením, lebo viera je dar Boí. Bola uzákonená sloboda vyznania troch reformaèných cirkví: luterskej, kalvínskej a unitárskej. Tým bola v Sedmohradsku vytvorená náboenská sloboda príkladná pre celú Európu, ia¾,
v Nemecku èi na území Slovenska dosiahnutá a prostredníctvom vojnového utrpenia. V kadom prípade sa nedá táto náboenská sloboda porovnáva s modernými pojmami slobody. Sloboda spoèívala vtedy na starej stavovskej liberalite, ktorá sa
nezakladala na rovnosti vetkých pred zákonom, ale na ústavnej nerovnosti. Bola
prednostným právom a privilégiom èasti obyvate¾stva. Sloboda mohla by individuálna, alebo ako u Sasov  korporatívna, tým viazaná na skupinu a jej právny priestor.
Náboenská sloboda stavov nebola neohranièená, ale obmedzená na 4 prijaté vierovyznania  katolícke, luterské, kalvínske a unitárske. Orthodoxná cirkev, ktorej èlenmi boli najmä Rumuni, bola len trpená, ale v praktizovaní náboenstva jej nebolo
bránené. Evanjelické vierovyznania dosiahli samostatnos voèi katolíckej cirkvi.
Vráme sa ete k dielu Mateja Heblera: Brevis confessio de sacra coena domini ecclesiarum saxonicarum et coniunctarum in Transylvania. Anno domini 1561. Excusum
Coronae, in Transylvania S. n. M.D.LXIII. [= 1563]. 4°. [46] ff.
Úvod knihy napísal M. Hebler, je datovaný 6. februára 1561. Ako sme u spomenuli, jeho obsah bol odobrený, ba vychválený najvyími predstavite¾mi evanjelickej cirkvi a teologických fakúlt nieko¾kých nemeckých univerzít. Kniha bola vytlaèená v Braove v roku 1563. (Niektoré bibliografie uvádzajú omylom rok 1561, ale
tento rok na titulnom liste znamená len rok spísania vierovyznania, ktoré následne
bolo odnesené nieko¾kými zástupcami Sasov do Nemecka, ktorí sa vrátili a v roku
1562, ako sme u uviedli, preto nemohlo by dielo vydané v roku 1561. V naom
exemplári sa nachádza rok 1563 dole na titulnom liste  ide s istotou o prvé vydanie
tohto diela.) Chceli by sme v súvislosti so spomínanými dobrozdaniami z nemeckých
univerzít upozorni ete na jedno, pre nae dejiny zaujímavé dobrozdanie, ktoré je
v tejto knihe vytlaèené. Ide o list Leonarda Stöckela, popredného reformátora, rektora slávnej mestskej koly v Bardejove, ktorý je datovaný 22. januára roku 1560
v Bardejove. Stöckel ho adresuje farárovi v Sibiu. Na dvoch stranách mu vyjadruje
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svoje uznanie a dobrozdanie jeho diela a v závere ho nazýva svojím milovaným pokraèovate¾om, ktorého náklonnosti asi bude hodný. List je napísaný po latinsky,
adresátovi v òom Stöckel tyká. Nie je doloené, e by sa títo dvaja reformátori mohli osobne pozna, ale slovo pokraèovate¾ èi nasledovník môeme chápa v zmysle duchovnom. Stöckel u v roku 1549 spísal pod¾a Melanchthonových Loci communes
pre spiské mestá Confessio  Vierovyznanie, nazývané Pentapolitana, pod¾a piatich
krá¾ovských miest, ktoré ho prijali. List je o to cennejí, e ho Stöckel napísal v poslednom roku svojho ivota (6.  7. júna 1560 zomrel).
Pri reerovaní na internete sme zachytili i informáciu o tom, e Matej Hebler bol v písomnom styku s Philippom Melanchthonom, v roku 1559 v odpovedi na
Melanchthonov list ho oslovuje ako svojho ctihodného uèitela, ïakuje mu zvlá za
to, e jeho osobne i cirkevný zbor v Sibiu utvrdil svojím listom v pravom chápaní Veèere Pánovej a v otázke prísahy pri krste. V liste mu okrem iného vyslovuje svoj
úprimný obdiv a s¾ubuje mu, e jeho svätý duchovný závet si budú vo svojich cirkevných zboroch v Sedmohradsku pod Boím vedením chráni a do konca 5. Toto
vyznanie bolo písané vo výsostne aktuálnom èase, v poslednom období ivota Philippa Melanchthona, zomrel o rok neskôr 19. 4. 1560.
Zaobera sa obsahovým rozborom diela nie je naou úlohou. Zamerali sme sa
ïalej na zisovanie tlaèiara tejto knihy, pretoe v knihe nie je uvedený. V jednej z bibliografií, ktorá dielo uvádza, sme nali v zátvorke údaj o monom vytlaèení tejto knihy v Honterovej tlaèiarni v Braove. Porovnaním kninej výzdoby  viniet, vlysov, liniek a tlaèiarenských typov písma  s najnovím výskumom publikovaným v roku
2004 autorkou Judith V. Ecsedy v sérii výskumov Typographia hungarica, sme dospeli k jednoznaènému potvrdeniu, e toto dielo bolo vytlaèené v Honterovej tlaèiarni v Braove. Johannes Honter toho èasu u neil (zomrel v roku 1549), ale tlaèiareò
fungovala v rozpätí rokov 1539  1594 nepretrite ïalej. I v tom je pekná symbolika 
dielo duchovného pokraèovate¾a Mateja Heblera je vytlaèené pokraèovate¾mi Heblerovho predchodcu Johannesa Hontera.
Pre úplnos informácií o tomto exemplári dodávame, e sa zachovalo v konvolúte tlaèí vydaných v 16. storoèí ako 5. príväzok. V jednom zväzku knihy sa tu stretávajú diela viacerých osobností, medzi nimi i 4 diela o P. Melanchthonovi, okrem
iného i pohrebná reè pri jeho úmrtí, vetky vydané v roku 1560, a za nimi ako posledné dielo Mateja Heblera vydané v roku 1563. Konvolút bol bez väzby, dnes je
kniha retaurovaná a zaviazaná v polokoi. ia¾, z kninice koho sa do Univerzitnej
kninice toto dielo dostalo, sa zisti nedá, pod¾a prírastkového èísla z roku 1969 bolo
zaradené do rezervného fondu kninice zrejme po zvozoch zo ¾achtických a klátorných kniníc. Signatúra je 25D 17276.

5

GÜNDISCH, K. Melanchthon und Siebenbürgen.
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Proti tomuto Heblerovmu spisu Brevis confessio vydal Peter Melius, farár
v Debrecíne, v roku 1564 v debrecínskej tlaèiarni Michaelisa Töröka polemický spis
Refutatio confessionis.
Nové vydanie Heblerovho diela Brevis confessio zabezpeèil Nikolaus Selneccer v roku 1584 pod titulom Confessio Ecclesiam. Vytlaèené bolo v Lipsku vo formáte 4°
na 58 stranách. Nachádza sa v òom ete väèí poèet podpisov saských duchovných
ako v l. vydaní a na konci je pridaná báseò Christiana Schesäusa: Imago boni pastoris,
na 8 stranách. (Ch. Schesäus bol mestský farár z Mediasu, ktorý tudoval v Braove
a Wittenbergu, historik a básnik, ktorý si od knieaa tefana Bátoriho vyslúil titul
korunovaného básnika.)
Pod¾a dostupných bibliografických prameòov je Matej Hebler autorom aj
iného diela, ktoré napísal ete pred dielom Brevis confessio, je to dielo z roku 1556:
Elleboron ad repurganda phanaticorum quorundam Spirituum Capita, qui
primum in Transylvaniam Calvinismi semina spargere coeperunt, authore
Martino Calmanachaei, sub patrocinio Petrovitz, Locumtenente Reginae
Isabellae. Recens editum a Pastoribus Saxonicis in Transylvania 1560.
Vrátime sa ete k správam o posledných dòoch ivota Mateja Heblera. Dozvedáme sa, e po 15-roènom pôsobení vo funkcii evanjelického biskupa dòa 12. augusta upadol po nede¾nej kázni do smrte¾nej slabosti, po ktorej dòa 18. septembra
1571, ráno o 8. hodine, tíko zaspal v náruèí svojho spovedného otca. Jeho telo bolo
pochované nasledujúceho dòa v katedrálnom kostole ved¾a oltára v Sibiu.
Náhrobný kameò má pod malým títom s tromi ruami a písmenami M. H. C.
nasledovný nápis:
Matthiae Hebleri sita sunt hoc ossa sepulcro,
Quem rapuit celeri mors inimica manu.
Saxonicae Superintendens dignissimus orae,
Et vigilans ista Pastor in Urbe fuit.
Sectarum Furias rabiemque perosus inquidam,
Defendit firma dogmata sancta fide:
Et varios inter de Religione tumultus
Asseruit laudes, Maxime Christe! tua.
Pro quibus aeternae coelestia munera vitae,
Perpetuisque capit gaudia plena bonis
V tomto hrobe leia kosti Mateja Heblera,
ktorého rýchlou rukou vytrhla nepriate¾ská smr.
Bol najváenejím superintendentom Saxónie
a rovnako starostlivým pastorom v meste.
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Nenávidiac besniace Fúrie (= pomstu) a nespravodlivos,
s pevnou vierou bránil sväté zásady.
A v mnohých polemikách o náboenstve
zvelebil Tvoje zásluhy, najväèí Boe!
Zato dostáva nebeský dar veèného ivota,
teiac sa z trvalého dobrodenia.
Z latinèiny vo¾ne preloila Mgr. ¼ubica Kriková
Nápis na okraji je trocha pokodený, znie:
Sepult... Matthiae Hebleri Ecclesiae Cibiniensis verbi div... obiit in Christo
18. Sept. An. 1571.
Písomný náhrobný kameò Matejovi Heblerovi zhotovili jeho priatelia Jakob
Mellebringer, mestský farár v Braove, a Dr. Paul Kerzius slovami nasledovnej básne:
Tak si u màtvy, ctihodný otec, váený biskup,
vynikajúci reèník a svätosti plný,
ako dar zvlátny daný nám z nebeských výin
a z Boej vôle, ktorá sa popiera nedá,
e sedmohradský ¾ud postrádal takýto dar,
dosvedèia mnohé a hriene bezboné srdcia.
Veï Boh raz odmení sa spravodlivý sudca
kadého skutky, ako si zaslúil sám.
Tvoj pôvod dá sa napokon odvodi z miesta,
kde horstvom karpatským hranica Uhorska je.
Predsa si ostal verný vlasti a cirkev znala,
e s vierou pevnou bude ju bráni.
Vieme, e si sa vzdelával na naich kolách,
ctil vô¾u Boiu a sväté zásady Melanchtona.
Keï krutá smr hrozivo ila cez Sibiu
a èierny mor neetril nikoho,
s odványm srdcom si niesol svoj údel
cítiac, e hanbou by bolo opusti svoju Spartu.
A keï sa starý biskup Pavol, èo Viedeò mu
dala meno, odobral od nás,
a senát s nepokojom zvaoval dlho,
koho si vyberie, ktorého mua z ¾udu,
teba tak múdreho a ve¾kých schopností
urèil nám prv tajne, potom aj verejne Boh
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naznaèiac, e si Ním vybraným muom.
Tak z Boej vôle prijal si údel svoj v cirkvi,
oddal si práci seba i svoju vieru.
Len èo bol superintendent zvolený jednohlasne,
s radosou prijal svoju slubu,
zvestujúc ¾udu Mojia a svätých prorokov,
zasieval èisté zrná evanjelia,
rýchlo zavrhol pochybné uèenie protivníkov,
dozeral peèlivo, aby vlk hrozný neznièil stádo.
S úspechom zahnal neodbytného nepriate¾a,
s ktorým sa tvrdo sporil o vlastníctvo.
Tie v sporoch cirkevných víazil s to¾kou výreènosou,
s akou nik iný ijúci na tejto Zemi.
Poveda dá sa, e Hebler z kopcov hyblejských
ponúka vetkým mnostvo sladkého medu.
Bol ve¾ký duchom a s takým darom reèi,
saby ho sýtil plynúci boský nektár.
A preto vetci právom obdivujeme toho,
v ktorom sa stretli tie vetky úasné dary.
Pretrpel strasti, súdy i rozpory bratov,
presviedèal vetkých, aby si váili pokoj.
A kde po dlhé roky trvali rozbroje mnohé,
v náboných stretnutiach priviedol k zmiereniu ¾udí.
Zmorený archou premnohých úloh a bojov
zadal ti Kristus prija u poslednú prácu.
Tak z Jeho vôle opúa pozemský ivot,
túiaci vstúpi do kruhu poboných predkov.
Môe sa radova z toho, po èom si túil
zbavený útrap a zloby, slobodný.
A predsa smúti sirota  cirkev, s neastnou duou
vo dne i v noci narieka nad tvojou smrou.
Nakoniec zdôrazni treba, èo pamäti hodné:
sotva sa kedy jemu podobný narodí u nás.
Tie i my, ktorí ijeme v slávnej zemi Barkov,
ktorých posvätným putom spojila láska,
vrúcnymi slzami plaèeme za tebou màtvym,
na dôkaz smútku neastná kvíli nám dua.
Voláme zase, hovoriac stále to isté.
Kedy sa taký mu narodí v budúcich rokoch?
Keï a u Kristus povolal do inej vlasti,
ako je s¾úbené posvätnou zmluvou len verným,
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prijmi tú nebeskú odmenu urèenú zboným,
tú, èo a zbaví pozemských strastí a bied.
i teda dlho, láskavý biskup, oddychuj v mieri,
spokojný, astný v Kristovom náruèí le!
Kým z výin nebeských nepríde vyslanec Boí
otvori bránu ti pre rados z veèného itia
a ako pomstite¾ odvrhne hrienikov v temno,
teba a tvojich zas privedie do správnej èriedy.
Pristúp sem, kto si bol Heblera priate¾om verným,
a zaplaè nad smutným osudom zboného mua.
Odovzdaj nae úprimné prosby z èistého srdca
Kristovi ivému veène, láskavý Pane.
Teraz u, ctihodný biskup, uívaj pokoj,
pre nás si veèný, zbohom buï, zbohom!5
Z latinèiny vo¾ne preloila Mgr. ¼ubica Kriková
Na záver pripájame s úctou slovami básnika meno Mateja Heblera k rodákom, ktorí sú naej generácii viacej známi  Samuelovi Hrukovicovi (narodenému
v roku 1694), Karolovi Braxatorisovi (1806), Andrejovi Sládkovièovi (1820) èi Elene
Maróthy-oltésovej (narodenej v roku 1855), i jeho menom sa mesto Krupina môe
chváli pred svojimi súèasníkmi.
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Matej Hebler of Krupina and his Brevis confessio
Vlasta Okolièányová
The article presents a sample of the 16th century historical prints from the
University Library in Bratislava holdings. An in-depth information is provided on
Brevis confessio, a book written by Matej Hebler, a native of Krupina, printed in the
workshop of Johannes Honter in Brasau in 1563. The document unveils the life and
works of Matej Hebler, a Protestant clergyman who moved from Slovakia to the
Transylvanian town of Sibiu and later became a bishop of the Transylvanian Saxons.
Hebler´s remarkable personality is emphasized through poet Schäseus´s words,
while the author of the article offers a free translation of his Latin verse into Slovak.
Correspondence between Hebler and outstanding personalities of Reformation like
Filip Melanchthon and Leonard Stöckel is also presented. The author provides the
reader with characteristics of the contents and typography of the book as well.
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Rukopisné výroèné
kolské správy
¼ubica Kriková

K

nepravým periodikám, ktoré sú predmetom spracovania Kabinetu retrospektívnej bibliografie v Univerzitnej kninici v Bratislave v rámci výskumu
dejín kninej kultúry na Slovensku, patria okrem iných (èiastoène) periodických tlaèí aj kolské správy, ktoré výroène alebo semestrálne vydávali jednotlivé
koly, najprv cirkevné, neskôr aj svetské, ako súhrn informácií o kolskom roku.
Spoèiatku to boli len jednoduché pozvánky na slávnostné otvorenie koly, kolského
roka èi verejné skúky, ku ktorým postupne pribudli zoznamy iakov pod¾a tried, výsledky ich klasifikácie z náboenstva a vyuèovacieho jazyka, celkové hodnotenie
správania, poèet vetkých iakov pod¾a tried a meno triedneho uèite¾a. Ich informaèný potenciál sa postupne rozíril o zoznam predmetov, mená ostatných vyuèujúcich, uèebný plán, denný reim v internáte, údaje o kolskom stravovaní, poplatkoch, termínoch prázdnin a sviatkov atï. Pri menách jednotlivých iakov sa objavovali poznámky o poberaní tipendia, vyuèovaní iného ne majoritného náboenstva,
v osobitných prípadoch pozitívne èi negatívne verbálne hodnotenie iaka (s pochvalou, resp. pokarhaním), ktoré obèas nahradili výstiné grafické ikonky.
Vydavate¾om týchto správ bola kola, ktorá ich financovala z vlastných, èasto skromných prostriedkov, preto ich obsah i rozsah bol rozmanitý. Istú výhodu
mali koly vo väèích mestách a obciach, kde ich podporovali miestni vzdelanci,
¾achtici, majetnejí obchodníci èi remeselníci, prípadne miestny klérus, èo dokladajú aj na titulných listoch alebo obálkach vytlaèené venovania a poïakovania za tedrú podporu kole konkrétnym darcom, ktorí neraz boli aj zakladate¾mi fundácií a tipendijných základín nesúcich ich meno, urèených nadaným a usilovným iakom.
V mestách, kde sídlili vyie cirkevné úrady (arcibiskup, biskup, diecéza, reho¾a),
bolo takmer pravidlom, e ich podpora umonila získa vyie vzdelanie mnohým,
ktorí by inak tudova nemohli.
Nejednotnos obsahu, formy a periodicity kolských správ ukonèilo ustanovenie nového organizaèného poriadku pre gymnáziá a reálne koly v Rakúsku Entwurf 1 z roku 1849, od roku 1850 platného aj v Uhorsku, ktoré ich obsah a vydávanie
kodifikovalo a ïalej ho upresòovalo viacerými tatútmi a výnosmi ministerstva kolstva. Podrobnejie informácie o nich uvádza historicko-preh¾adová túdia v roku
1

Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich. V odbornej literatúre
je táto osnova známa aj ako thunovská reforma alebo Bonitz-Exnerova reforma. Pre
potreby slovenského kolstva ju upravil a preloil v r. 1851 Andrej Radlinský.
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1988 publikovanej Bibliografii výroèných kolských správ z územia Slovenska za r. 1918 
1953,2 ktorej pokraèovaním je Bibliografia výroèných kolských správ... 1701  1850, v súèasnosti vystavenej v elektronickej podobe na stránkach UKB3 ako samostatná databáza a jej plánované vydanie v sérii B  periodiká Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie.
Pri h¾adaní a spracúvaní tlaèených kolských správ sme sa stretli aj s rukopisnými, ktoré sa vyskytujú prevane v archívnych fondoch a z h¾adiska truktúry
i obdobia výskytu ich mono poklada za predchodcov tlaèených, hoci napr. v OKA
Skalica sa nachádzajú v niektorých kolských rokoch i duplicitné, tlaèené i rukopisné.
Dá sa predpoklada, e rukopisné boli urèené nadriadeným orgánom, cirkevným èi
tátnym, a a s masívnejím nástupom tlaèiarstva sa stali írite¾om informácií o kole aj pre iriu verejnos, ktorá ich prijala priaznivo aj preto, lebo sa v nich prezentovali úspechy jej potomstva. Archív mesta Bratislava uchováva väèí poèet rukopisných kolských správ z rôznych slovenských miest ktoré, aj keï nie sú výroènými
správami v neskorom (tlaèenom) zmysle slova, poskytujú jedineèné poznatky nielen súvisiace s dejinami jednotlivých kôl, ale aj poznatky o súdobej spoloèenskej
truktúre obyvate¾ov toho ktorého mesta èi regiónu. Koncom 18. storoèia sú písané
rukou celé, no na zaèiatku 19. storoèia sa objavujú, hlavne vo významnejích vyspelejích mestách predtlaèené tabu¾ky s ustálenými rubrikami, do ktorých sú ruène vpisované závané a podrobné údaje. Majú názov Classificatio, Relatio, Informatio, Semestralbericht, Juventus atï. Spoèiatku obsahovali len meno a priezvisko iaka, vek,
rodisko, náboenstvo, postupne pribúdali údaje o materinskom jazyku, klasifikácii
v povinných i nepovinných predmetoch, dochádzke, rozumových schopnostiach,
zdravotnom stave, èi sa iak stravuje v alumneu, poberá tipendium atï. Samostatné tabu¾ky tipendistov informujú ete podrobnejie nielen o iakovi, ale aj o rodièoch, resp. ich zástupcoch (matka je vdova), bydlisku, povolaní, spoloèenskom statuse, èi iak má patróna (sponzora), èi a preèo túdium preruil, kde hodlá pokraèova v nasledujúcom semestri. Nasledoval preh¾ad jednotlivých tipendijných fondov
a mená z nich profitujúcich tudentov. Na konci je uvedený celkový poèet iakov
koly, dátum konania semestrálnych èi výroèných skúok, podpis pedagóga, príp. jeho aprobácia.
Mimoriadne zaujímavé sú aj tabu¾kové hodnotenia kvalifikácie, schopností
a vyuèovacích postupov profesorov za jednotlivé kolské roky. Obsahujú meno
a priezvisko, vek, vierovyznanie, prípadné èlenstvo v reholi, absolvované rigorózne
skúky, získané vedecké hodnosti, aké predmety v ktorých triedach vyuèoval, aké jazyky ovládal, èi pouíval primerané vyuèovacie metódy, dodriaval uèebný plán, dozeral na etrné zaobchádzanie s uèebnicami a kolskými pomôckami. Správy boli
podpísané riadite¾om koly a opeèiatkované mestským erbom èi iným pôvabným ob-

2
3

Martin: Matica slovenská, s. 23  63.
http://phobos.ulib.sk/wwwisis/retro.htm
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rázkom, ktoré by si iste zaslúili pozornos slovenskej sfragistiky. Rovnako pozoruhodný je dobový ruèný papier. Napriek jeho rozmanitej kvalite je vïaka svojim
priesvitkám, nedevastovaným itím, lepením èi rezaním, dobre identifikovate¾ný.
Rukopisné kolské správy, objavené viac-menej náhodne pri archívnej heuristike, odporúèam do pozornosti ïalích bádate¾ov, ktorí sa venujú veobecným regionálnym, osobitne kolským dejinám. Spolu s tlaèenými môu doplni medzery
v poznávaní málo známych èi neznámych osobností vzdelávacieho úsilia na Slovensku na prelome 18. a 19. storoèia.

Annual School Reports in Manuscripts
¼ubica Kriková
Annual school reports represent a significant source of information about the
history of school system in Slovakia between 18th and 19th century. They provide
information which enables a closer look into the organisation of schools, study and
student classification. Besides this they contain other specific data explaining the
contents as well as forms of study.
In the course of processing and archive heuristics of annual school reports
which are subject of research in the Cabinet of Retrospective Bibliography at the University Library in Bratislava a group of documents worth special attention has been
selected. These are school reports in manuscripts.They may be regarded as predecessors of the printed reports, even though they either existed in paralel or in
a combined way. Apart from information about the history of schools, results of study and sponsors, the reports are a valuable source of information on the social structure of Slovakia of that time and education efforts in the examined period.
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Pasportizácia historických kniníc
v Trenèianskom kraji
Igor Zmeták

P

okus o prvý systematický výskum stavu historických kninièných fondov na
Slovensku sa zaèal v roku 1986. Trval dva roky a uskutoèòoval sa dotazníkovou
formou. Historické kninièné fondy nemali v tej dobe svoj legislatívny rámec
a výskum sa uskutoèòoval ete v období totalitného tátu, a teda aj výsledky boli skôr
orientaèné. Na jednej strane záviseli od individuálneho záujmu a ochoty jednotlivých správcov fondov, na strane druhej boli poznaèené nedôverou cirkevných
správcov, zaloenej na negatívnom vzahu komunistického tátu k cirkvám. Napriek týmto rezervám sa výsledky výskumu stali základom pre systematickú pasportizáciu historických kninièných dokumentov a fondov od roku 2002. Pasportizácia z rokov 1986  1987 na území dneného Trenèianskeho kraja poskytla orientaènú evidenciu historických fondov v kniniciach cirkví, múzeí, archívov, ale hlavne
bola k¾úèovým momentom upriamenia pozornosti irej odbornej verejnosti na
problematiku historických kninièných fondov.
V Trenèianskom kraji sa v súvislosti so záchranou historických kninièných
fondov uskutoènili tieto najvýznamnejie kroky:
n záchrana Piaristickej kninice v Trenèíne dlhoroèným riadite¾om Krajskej
kninice v Trenèíne a vynikajúcim knihovníkom celoslovenského významu Jurajom Göncim. Historické tlaèe piaristov boli po zruení rehole odloené vo vlhkých priestoroch a J. Göncimu sa podarilo presunú ich do
Krajskej kninice v Trenèíne, odborným uloením ochráni pred znehodnotením a sprístupni fond pre tudijné úèely;
n záchrana cenných historických tlaèí a torz viacerých historických kniníc
napriek nepriazni doby vïaka osobnému úsiliu odborných pracovníkov
Trenèianskeho múzea  prof. tefana Pozdiovského, PhDr. Milana imia, Jozefa Ondrejku a PhDr. Jozefa Karlíka;
n súpis historického fondu kninice v Trenèianskom múzeu, ktorý zaèal
prof. tefan Pozdiovský. Mono mu vïaèi za súpis a roztriedenie najstarieho kninièného fondu zo 16. a 17. storoèia z historických kniníc rodiny Zamarovskovcov a Dr. Karola Branèíka, zakladate¾a Prírodovedného
spolku Trenèianskej upy;
n záchrana historického kninièného fondu v Trenèianskom regióne historikom Trenèianskeho múzea PhDr. Milanom imiom. V nepriaznivom
období komunistického reimu, keï akéko¾vek pamiatky cirkevného alebo
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¾achtického pôvodu boli ideologicky nevhodné, zachránil mnostvo historických tlaèí;
vypracovanie katalógu a súpisu tlaèí 16. storoèia Piaristickej kninice
v Trenèíne Vojtechom Strelkom, ktorý bol publikovaný ako súèas Generálneho katalógu tlaèí 16. storoèia zachovaných na území Slovenska;
záchrana, súpis a roztriedenie významnej ¾achtickej kninice rodu Zayovcov z Uhrovca;
rekontrukcia historickej kninice v mieste pôsobenie Michala Reetku
v Hornej Súèi Odborom správy HKDaF Slovenskej národnej kninice
v Martine Mgr. Petrom Sabovom a Annou Hnátovou;
vyhlásenie najstarích spracovaných historických tlaèí z Kninice Trenèianskeho múzea Ministerstvom kultúry SR za Historický kninièný fond;
spracovanie torza Kninice Jána Lipského zo Sedliènej a návrh na vyhlásenie za historický kninièný fond;
súpis, spracovanie a rekontrukcia historickej Kninice Daniela Krmana;
súpis, spracovanie a rekontrukcia ¾achtickej historickej Kninice Príleskovcov zo Zemianskeho Podhradia;
súpis a spracovanie historickej Kninice prepozitúry v Novom Meste nad
Váhom;
záchrana historickej Kninice Irmy von Friesenhofovej;
rekontrukcia historickej Kninice Friesenhofovcov v Brodzanoch.

Preh¾ad najvýznamnejích historických kniníc
Trenèianskeho kraja
1. Cirkevné kninice
Kninica jezuitského kolégia a piaristov v Trenèíne. Jezuiti zaloili gymnázium a kninicu v Trenèíne v roku 1649, od r. 1776 pripadol klátor kolégiu piaristov.
Tlaèe pochádzajú z 15.  19. storoèia. Evidovaných je pod¾a príjmového denníka
6 432 kninièných jednotiek (KJ) aj s multiplikátmi, z toho 4 inkunábuly, 159 tlaèí zo
16. stor., 428 zo 17. stor. Zistených titulov je 4 535, z toho zo 16. stor. 155, 17. stor. 428,
18. stor. 2 578, 19. stor. 1 107, bez vroèenia 298. Kninicu odborne spracoval Vojtech
Strelka. V retitúcii bola vrátená piaristom a nie je prístupná na bené túdium.
Prepotská kninica rádu augustiánov v Novom Meste nad Váhom. Kninica jedinej prepozitúry regulárnych kanonikov sv. Augustína na území Slovenska
bola zaloená v r. 1414 hradným pánom Ctiborom z Beckova na základoch pôvodného benediktínskeho klátora z r. 1263. Fond historickej kninice Prepozitúry Panny Márie dnes obsahuje 1923 KJ. Táto historicky ve¾mi cenná kninica je v rekontrukcii.
Kninica frantikánov v Beckove. Ve¾mi cenné torzo zachránil p. Vevlad
Gajdo, ktoré je dnes uloené v SNK v Martine. Èas kninice je rozptýlená u cirkevných a súkromných vlastníkov, ostatné knihy boli popálené v 50-tych rokoch
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pri rabovaèkách klátorov. Na Farskom úrade r. k. cirkvi v Beckove je 550 kníh, niektoré z nich pochádzajú z bývalej kninice frantikánov.
Kninica Povaského evanjelického seniorátu v Trenèíne. Obsahovala cca
700 historických kníh od 16. do 20. storoèia. Boli v nej knihy z kniníc J. ¼. Holubyho,
D. Krmana, ¼. Dohnányho a i. Èas kninice (260 KJ) je uloená vo fondoch Trenèianskeho múzea a v archíve F. ú. ECAV v Trenèíne sa nalo 58 historických kninièných dokumentov vrátane rukopisov (napr. od Samuela Lányho z r. 1803). V archíve
sa nachádzali aj 4 zväzky (z pôvodných 6) rukopisu ¼. Holubyho  Materiály k historii cirkev. sborov evanjelických augpur. vyznania na území Trenèianskej Stolice
stávavích a stávajúcich (r. 1886). Dnes sú uloené v archíve Tranoscia v Liptovskom
Mikulái. Z historickej kninice Povaského seniorátu ECAV v Trenèíne je zachovaných celkom 318 KJ.
Kninica idovskej náboenskej obce v Novom Meste nad Váhom. Pri pasportizácii od r. 2002 sa zaevidovalo zatia¾ 18 KJ (náboenská literatúra  Biblie, Machsor  Festgebete der Israeliten) uloených vo fondoch Podjavorinského múzea
v Novom Meste nad Váhom.
Kninica Rímskokatolíckeho farského úradu v Dubnici nad Váhom. Z pôvodného pôsobiska J. B. Magina a Michala Reetku sa zachovalo 960 KJ. Najstarie
knihy sú zo 16. storoèia, najväèia èas fondu je z 19. storoèia.
Zborová kninica Evanjelickej cirkvi a. v. v Novom Meste nad Váhom. Zaujímavá potoleranèná evanjelická kninica, ktorej základ tvorí Kninica Jána Kvassaya. Obsahuje celkom 294 KJ s rukopisnými exlibrismi Joannis Kvassay, J. G. Rothe,
ale aj s peèiatkou Revúckeho gymnázia z roku 1863.
Kninica Rímskokatolíckeho farského úradu v Boleove. Historická kninica v obci (neïaleko Nemovej a Pruského) s románskym kostolom Pomínovec,
ktorého stavba sa datuje na koniec 11. storoèia, prípadne do prvej polovice 12. storoèia. Dejiny kostola a obce súvisia s benediktínskym klátorom na Skalke pri Trenèíne a pod¾a ústnej histórie sa traduje, e v Pomínovci kázal aj sv. Metod. Súpis historickej kninice uvádza 687 KJ a fond bol budovaný od 16. storoèia.
Kninica Benediktínskeho klátora na Skalke. Benediktínske opátstvo na
Skalke pri Trenèíne bolo zaloené v roku 1224 na mieste, kde pustovníèili najstarí
svätci Uhorského krá¾ovstva sv. Andrej a sv. Benedikt. V roku 1508 bolo v opátstve
8 liturgických kníh, v roku 1590 pod¾a inventára 4. V roku 1644 daroval krá¾ celý majetok klátora, vrátane neupresneného poètu kníh, jezuitskému kolégiu v Trenèíne.
Knihy sa takto dostali do kninice jezuitov a neskôr piaristov.
Zborová kninica Evanjelickej cirkvi a. v. v Starej Turej. Historická kninica
pozostáva zo 120 kníh, najstaria je latinská gramatika z roku 1541, ostatný fond je
väèinou z 18. a 19. storoèia.
Kninica Rímskokatolíckeho farského úradu v Hornej Súèi. Historická
kninica v pôvodnom pôsobisku Michala Reetku je vzorovo zrekontruovaná. Obsahuje 275 kníh.
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2. ¾achtické (rodové) kninice
Kninica rodiny Zamarovskovcov (Zamaróciovcov). Kninica starobylého
zemianskeho rodu, budovaná systematicky od 17. storoèia, obsahovala vye 4 000 KJ.
Obsahovo je bohatia a rôznorodejia ako Branèíkova (Kninica Prírodovedného
spolku upy Trenèianskej), je celoslovenského významu a pravdepodobne obsahuje
unikátne a jediné kniné exempláre na Slovensku. Spracováva ju zaèal prof. tefan
Pozdiovský v r. 1987  1990, ale celkový súpis nie je dokonèený. Kninica je takmer
úplne zachovaná. V roku 1966 ju odkúpilo Trenèianske múzeum, kde je aj uloená.
Èas kninice sa nachádza (cca 500 KJ) v tátnom archíve v Trenèíne.
Kninica grófov Zayovcov z Uhrovca. Mimoriadne cenná kninica budovaná od 16. stor. Koncom 19. stor. obsahovala 25 000 KJ. Obsahuje rukopisy, vzácne tlaèe zo 16. stor. a cennú zbierku hudobnín. Zachovaných je 22 454 KJ.
Kninica Ileháziovcov. Vzácna historická kninica pochádzajúca z rodového sídla rodiny v katieli Ileháziovcov v Dubnici nad Váhom. V roku 1835 ju
tefan II. Ileházi daroval do vtedajieho Národného múzea  Széchényho kninice v Budapeti, kde vytvorila polovicu základného fondu. Pod¾a súpisu bratislavského profesora Juraja Buèanského mala 6 000 KJ, z toho 53 rukopisov a kódexov
a 24 inkunábulí.
Kninica rodiny Szilayovcov. Kninica zemianskej rodiny zo Zemianskeho
Lieskového pochádza z 18. stor. Torzo hudobnín sa dnes nachádza v tátnom archíve v Nitre a èas kninice je v Trenèianskom múzeu.
Kninica rodiny Nozdrovickovcov. V rodinnej kninici v Kamenièanoch
neïaleko Pruského sa nachádzal rukopis Hugolína Gavlovièa: Valaská kola, mravúv
stodola, napísaný v rokoch 1774  1775. Neskôr ho odkúpil do svojej kninice Michal
Reetka.
Kninica Gejzu Rakovského a rodiny Rakovskovcov z Koèoviec. Vzácna
kninica, vyvezená do Talianska, ktorej èas sa zachovala v Podjavorinskom múzeu
v Novom Meste nad Váhom  500 KJ.
Kninica rodiny Norris Sizzo z Adamoviec. Historická kninica majite¾ov
panstva, èiastoène zachovaná. Èas kninice je na hrade Èervený Kameò a èas alebo
nieko¾ko kusov v Trenèianskom múzeu.
Kninica rodina Príleskovcov. Obsahuje tlaèe zo 16.  19. storoèia, pôvodne
mala 638 KJ. Podarilo sa zachráni 202 kníh. Kninica je zrekontruovaná a uloená
v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom, kde je prístupná aj na tudijné úèely.
Kninica Irmy von Friesenhofovej. Pochádzala z kninice rodiny Friesenhofovcov z katie¾a v Brodzanoch pri Partizánskom. Nalo sa 86 kníh s rukopisným
exlibrisom Irmy von Friesenhofovej. Od 2. októbra 2003 sú opä v katieli v Brodzanoch, a to v Historickej kninici Friesenhofovcov v Slovanskom múzeu.
Kninica rodiny Friesenhofovcov. Kninicu ¾achtickej rodiny Friesenhofovcov zaloil Gustav von Friesenhof vo svojom katieli v Brodzanoch pri Partizánskom. Knihy boli uloené v peciálnych kninièných skriniach s modrotlaèou po
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bokoch. Po trvalom usadení sa Friesenhofovcov v Brodzanoch mala kninica pod¾a
zachovaných údajov okolo 10 000 KJ. V Slovanskom múzeu v Brodzanoch sa zaèalo
s rekontrukciou Historickej kninice Friesenhofovcov.
3. Kninice osobné
Kninica Michala Reetku. Kninica významného slovenského bibliofila 
vo svojej dobe jedna z najúplnejích zbierok slovenských písomných pamiatok napísaných na území Uhorska. Z pôvodnej 1 679-zväzkovej kninice sa pri rekontrukcii z rokov 1995  1996 nalo 123 KJ s exlibrisom Michala Reetku.
Kninica Jána Lipského. Kninica slávneho kartografa pochádzajúceho zo
Sedliènej (èas Trenèianských Stankoviec) pozostávala z asi 400 kníh a zo 680  750
kusov máp. Ján Lipský odkázal kninicu testamentom z r. 1826 svojim sesterniciam.
Po miléniovej výstave zostala kninica v Národnom múzeu v Budapeti. Torzo kninice, ktoré sa zachovalo v Trenèianskom múzeu, tvorí spolu 27 KJ, 1 armáles Daniela Lipského a 1 album fotografií.
Kninica Miloslava Bibzu. Kninica evanjelického farára zo Starej Turej
(1927  1956), rodáka z turèianskych Mooviec, obsahuje tlaèe zo 16. a 17. stor. aj so
supralibrosmi. Od roku 1988 sa nachádza vo fondoch Trenèianskeho múzea.
Kninica Jána Holáka. Kninica právneho historika a priate¾a Jozefa Braneckého obsahuje bernolákovské tlaèe, knihy zo 16.  18. stor. a drobné tlaèe Michala Reetku a Juraja Hollého. V roku 1988 z tejto kninice získali cca 40 kníh: tátny okresný archív v Trenèíne, Trenèianske múzeum a Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom.
Kninica Jozefa Miloslava Hurbana (1817  1888). Torzo kninice nájdené pri
pasportizácii v r. 2002 pozostáva z 12 kníh, ktoré sa zachovali z pozostalosti, 1 KJ
s Holubyho exlibrisom.
Kninica Jána Kvassaya. Prvý potoleranèný evanjelický farár ECAV v Novom Meste nad Váhom (pôsobil v r. 1783  1804). Zaujímavá dobová kninica objavená pri pasportizácii v r. 2003.
Kninica Daniela Krmana. Pri pasportizaènom súpise v rokoch 2003  2004
sa zistilo, e z pôvodných zväzkov nechýba iaden, zaevidovalo sa aj 7 rukopisov 
celkom 185 kninièných jednotiek. Okrem nieko¾kých rukopisných exlibrisov Daniela Krmana sú v knihách exlibrisy Samuela Teedíka, Samuela Hrukovica, Samuela Jestrabiniho, Pavla Daxnera, Andreja lebeka, Jána Braxatorisa, Tomáa Hroa,
Juraja Barániho, Ladislava Paulíniho.
Spomedzi rukopisov sú zaujímavé denníky:
n Joachim Kalinka: Diarium Joachimi Kalinkii (júl 1671  máj 1672), ktorý zachytáva spôsob vypoèúvania obvineného Joachima Kalinku, osobnú korepondenciu z tohto obdobia a celý jeho právny proces pri Bratislavských mimoriadnych súdoch na zastraenie evanjelikov;
n Joachim Kalinka: Diario Novum memorabilium per Joachimum Calincum
a 1672 Trenchiin (prepis z roku 1798);
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n Matej Lochmann: Diarium Lochmannorum (prepis Jána Procopiusa z roku

1801), ktorý obsahuje pozoruhodný denník Mateja Lochmanna (otca)
z rokov 1528  1620 s mnohými historickými udalosami, denník Jána
Lochmanna (syna) z rokov 1620  1645 i Mateja Lochmanna (vnuka)
z obdobia 1655  1665.

Okrem denníkov je medzi rukopismi napríklad Index alphabeticum in Catalogum ordinatorum s. ministerii per Petrum Zabelerum (Michal Litmann, 1790), ktorý je
cenným historickým prameòom.
4. Kninice spolkov a intitúcií
Kninica Prírodovedného spolku upy Trenèianskej. Bola zaloená v roku
1879 MUDr. Karolom Branèíkom a je jedna z najunikátnejích historických prírodovedných kniníc na Slovensku a v Èechách. V roku 1912 mala 2 584 kníh, ktoré tvoria základ historickej kninice Trenèianskeho múzea. Obsahuje knihy Uhorskej krá¾ovskej prírodovednej spoloènosti a prírodovedných spoloèností z celého sveta. Spracováva ju zaèal prof. tefan Pozdiovský v r. 1987  1990. Súpis nie je dokonèený.
Kninica Trenèianskeho mestského evanjelického gymnázia. V roku 1589
gymnázium dostalo darom 175 kníh od Imricha Forgáèa. Medzi nimi sa nachádzali
významné diela Erasma Rotterdamského, Ciceróna, kozmografia Claudia Ptolemaia,
kompletný výklad celého Aristotelovho diela aj s komentármi Tomáa Akvinského,
mapa Zeme, biblie latinské i èeské. Knihy pochádzali z tlaèiarní v Paríi, Lyone,
Frankfurte, Ríme, Bazileji. Obsahovali 4 prvotlaèe  inkunábuly, najstaria z roku
1448 a dokonca aj rukopisný kódex Aristotelových princípov. V 16. storoèí to bola najväèia a najvýznamnejia kninica v Trenèíne.
Kninica Trenèianskej mestskej rady. Pod¾a údaja z r. 1652 (v tátnom okresnom archíve v Trenèíne) ju tvorilo 8 KJ a doplnky k latinskej kodifikácii mestského
práva.
Kninica Múzea Slovenských národných rád na Myjave. V historickom
fonde múzea je zachovaná èas Kninice Jána Bradáèa z Myjavy. Väèina fondu je
z 18. storoèia, obsahuje ve¾a kalendárov, ako aj cirkevné knihy z Myjavského regiónu.
Zaevidovaných je 258 historických kníh.
Historická kninica Múzea Bojnice. Historický kninièný fond Slovenského
národného múzea  Múzea Bojnice obsahuje zachránené historické tlaèe nielen
z Bojníc, ale aj z Prievidze a regiónu Hornej Nitry v poète 1 300 KJ.
Historický fond verejnej Krajskej kninice Michala Reetku v Trenèíne.
Historické kninièné dokumenty, ktoré sa nachádzajú vo fondoch Krajskej kninice
Michala Reetku v Trenèíne, boli zachránené vïaka úsiliu riadite¾a Juraja Gönciho.
Historický kninièný fond Krajskej kninice v Trenèíne v rozsahu 589 KJ tvoria: Kninica Èeskoslovenského tátneho reálneho gymnázia ¼. túra v Trenèíne,
ktorá pozostávala z fondov kniníc Bibliotheca Catholicis Gymnasii Trenchiniensis
(Kninica Trenèianskeho katolíckeho gymnázia, zaloená r. 1879), 10 007 + 3 967 KJ,
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a Vyej koly dievèenskej (zaloená r. 1886), 2 854 KJ. Zachránila sa aj èas kníh
z Profesorskej kninice tátnej slovenskej obchodnej akadémie v Trenèíne a Jezuitského gymnázia v Trenèíne.
Z fondu by bolo moné zostavi kninicu antickej a klasickej literatúry v pôvodných jazykoch  napr. kompletné súborné dielo Ciceróna, potom Senecu, Horatia,
Ovidia, Vergilia, ale aj historika Tacita. Kninica nemeckej klasickej literatúry zahàòa
kompletné súborné diela Goetheho, Schillera, Lessinga, Heineho a ïalích. Unikátny
je kompletný výklad uhorského práva Grill-Féle v poète 40 KJ z rokov 1908  1912, na
Slovensku jediný známy zachovaný súbor v takom rozsahu. Spomedzi slovacikálnych titulov mono spomenú pôvodné vydanie 6-dielneho Bernolákovho Slowára
Slovenského Èesko-Latinsko-Nemecko-Uherského z r. 1825  1827.
Tento súbor historických kniníc Trenèianskeho kraja je výsledkom výskumu
z rokov 2002  2005 a nemono ho povaova za skonèený. Tak, ako iné kapitoly
z histórie, je otvorený novým podnetom a objavom. Èas správcov a vlastníkov historických kniníc stále nemá záujem, alebo sa obáva sprístupni svoje fondy. Je to
pochopite¾né, lebo jednak je ve¾mi slabý systém ich finanènej (grantovej) podpory,
jednak v podstate nezaèal verejný dialóg o kultúre.
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Passportization of Historical Libraries
in the Trenèín Region
Igor Zmeták
Research of historical libraries in Slovakia became systematic after the year
2000 due to the legislative specification of the term historical library holdings in the
Library Act Nr.183/2000 as well as the launch of the Slovak National Library as an
independent legal subject. Passportization at the territory of present day Trenèín
Region carried out in the years 1986  1987 produced an approximate list of historical
holdings in the church, museum and archive libraries, but mainly was a key element
in drawing the attention of a larger professional public to the topic of historical library collections. The passportization research which started in 2002 continued in the
previous endeavours. This resulted in creating a basic list of the preserved historical
library holdings as well as a survey of the historical libraries associated with the
Trenèín Region historically.
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Latinské prozaické príspevky
publikované v roèenke
Solennia Bibliothecae Kishonthanae
Angela kovierová

V

ýskum vzdelávacej, ¾udovýchovnej a osvetovej èinnosti v katolíckom a protestantskom prostredí, ktorá bola postavená na symbióze teológie s vedou, je
aj súèasou grantového projektu è. 2/6143/26 Duchovná tvorba v latinskom
a slovenskom jazyku v prostredí slovenských vzdelancov 15.  19. storoèia rieeného v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV. Rieitelia predkladaného projektu sa sústreïujú na výskum intelektuálnych výkonov slovenských vzdelancov s oh¾adom na ich
pestros a presahy do rôznych oblastí dobového ivota. Poh¾ad protestantských
vzdelancov poèiatku 19. storoèia na duchovný rast èloveka sa koncentruje v najrôznejích ánroch ich tvorby. Vyjadrovacou formou ich sebazdokona¾ovacích aktivít,
no i snahy pouèi a vzdela aj iných, boli úvahy, reèi, traktáty, komentáre, dizertácie
a meditácie nie iba zdanlivo súvisiace s problematikou kazate¾stva a kazate¾skej literatúry, ktorej osvetlenie je náplòou grantovej úlohy è. 1-412/04 Slovenská (tlaèená) kazate¾ská tvorba 19. storoèia z jazykovo-kultúrneho, teologického a historického h¾adiska rieenej na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
V osvietenskom období mono zaznamena objavovanie sa vedeckých spoloèností, ktoré bez konfesionálneho rozdielu mali ako hlavnú náplò presnejie poznávanie, geografické èi historické, domáceho prostredia, hoci sa neuzatvárali pred
informáciami zo západoeurópskeho sveta vedy a filozofie.1 Uèená malohontská
spoloènos ako zdruenie racionalisticko-osvietensky orientovaných vzdelancov Malohontu s cie¾om aktivizova sebavzdelávanie a napomáha literárnu èinnos vznikla a pôsobila v rokoch 1808  1855 v Ninom Skálniku (okres Rimavská Sobota). Na
pamä výroèia zakladajúcej schôdze Malohontskej uèenej spoloènosti v rokoch 1809
 18422 vychádzal zborník Solennia Bibliothecae Kishontanae (prvý roèník vyiel
roku 1809 pri príleitosti prvého výroèia zaloenia spoloènosti), kde boli publikované výsledky bádaní jej èlenov. Miesta vydávania Solenií boli rôzne. Najèastejie,
i keï s rôznymi prestávkami, vychádzalo toto periodikum u Jána Tomáa Trattnera
v Budapeti. Zaujímavé je, e snahy vydáva, resp. tlaèi, roèenku na naom území sa
1
2

FORDINÁLOVÁ, E. Duchovné aspekty slovenského osvietenstva, s. 359  360.
Pedagogická encyklopédia Slovenska, s. 533 a 285. PASIAR, . Dejiny slovenských
¾udových kniníc. Za upozornenie na tento druh prameòov ïakujem Mgr. Miriam
Poriezovej z Kabinetu retrospektívnej bibliografie v Univerzitnej kninici v Bratislave.
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nestretli s ve¾kým úspechom. Po tom, ako prvý roèník vyiel v bratislavskej tlaèiarni
Frantika Jozefa Patzka, ïalie roèníky vychádzali v Budapeti u Jána Tomáa Trattnera (jeden roèník v Univerzitnej tlaèiarni). Pokusy vydáva Solenniá v Banskej
Bystrici u Jána tefániho, v Banskej tiavnici u Jána Frantika Sulcera, alebo v Levoèi u Jána Werthmüllera boli tie neúspené. V 25 roèníkoch zborníka, vychádzajúcich
kadoroène (s prestávkou v rokoch 1832  1840) ku 13. septembru, publikovali svoje
úvahy vedúce osobnosti spoloènosti  kazate¾ a evanjelický farár v Rimavskej Bani
Matej Holko mladí a evanjelický cirkevný inpektor Ján Feje.3 Koncepène èinnos
spoloènosti ovplyvòoval knihovník, vzdelanec a organizaèný pracovník Michal Sabó,4 historik Samuel Kollár,5 historik a publicista Peter Pavel ramko,6 filozof a kòaz
Michal Steigel7 a iní vzdelanci, prevane uèitelia, vïaka ktorým nechýbali v tomto
periodiku ani èlánky s pedagogickou problematikou.
Predstavitelia osvietenstva kládli dôraz na rozum a racionálnu argumentáciu,
prièom èerpali z racionalizmu, kriticky odmietali cirkevné dogmy, snaili sa íri osvetu, vzdelanos a popularizova nové vedecké poznatky. Oporou pre takéto ciele spoloènosti mala by aj jej pozoruhodná kninica, ktorej podstatná èas sa nachádza
v SNK v Martine. Ako u bolo spomenuté, vedúcou osobnosou spoloènosti bol osvietenský filozof Ján Feje, ktorý bol aj riadite¾om kninice umiestnenej v jeho zemianskom dome v Ninom Skálniku, avak pôièky obmedzoval iba pre vedeckých a kultúrnych pracovníkov. Na rozdiel od Jána Fejea knihovník tejto kninice Michal Sabó,
ktorý sa tie významne podie¾al na jej budovaní, zariadil kninicu ako verejnú bibliotéku a èitáreò aj pre pospolitý ¾ud. Michal Sabó vyzdvihoval význam kníh, pre ¾ud
vak hlavne èítania kalendárov, a názory na knihovníctvo, recenzie a glosy o nových
knihách publikoval v Solenniách.8 Dôleitos kníh a kninice vo výchovnom, vzdelávacom procese a vo vedeckej práci zdôrazòovali èlenovia spoloènosti u od jej zaloenia, ba dokonca celý prvý roèník periodika Solenniá (1809) s k¾úèovým príspevkom Jána Fejea De utilitate publicarum Bibliothecarum, pro illis qui harum usum facere
non possunt... je venovaný kninici. Podobne roèníky 1810 a 1811 sú tie venované
zväèa kninici, no i ïalie roèníky obsahujú vere venované oslave kninice.
Kým západoeurópske osvietenstvo vyústilo do ateistického deizmu, nae
ostáva pevne zakotvené v kresanstve, vo viere, ktorú oèisuje bojom proti poverám.9
Pokia¾ ide o èlenskú základòu uèených spoloèností (a dokazujú to i predstavitelia
Malohontskej uèenej spoloènosti), ako v katolíckej, tak i v evanjelickej konfesii ilo
predovetkým o inteligenciu s teologickým vzdelaním,10 preto v Solenniách nie sú
3
4
5
6
7
8
9
10

Slovenský biografický slovník (ïalej SBS) 2, E  J, s. 363 a 366.
SBS 5, R  , s. 165.
SBS 3, K  L, s. 147  148.
SBS, ref. 4, s. 498.
SBS, ref, 4, s. 345.
SBS, ref. 4, s. 165.
FORDINÁLOVÁ, ref. 1, s. 351  352.
FORDINÁLOVÁ, ref. 1, s. 355.
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prekvapujúcimi ani èlánky s náboenskou tematikou, napr. Øeè o pøièinách studenosti
k naboenstwj, kterau pøi ètwrté památce powstánj Málohontské kòehowny w Ninim Skálniku dne 13. záøj L. P. 1812 drel Michal Staygel11, a dokonca ani príleitostné reèi èi kázne, napr.: pohrebná kázeò Gapara uleka Pohøebnj Kázanj k posledni poctiwosti Wznesseného Mue jana Laurency...,12 Øeè a pøedmluwa pøed Potwrzenjm nowého Manelstwj
ctného mládence Jána Karla Gébnere... skrz otce mladé nevìsty Matìge Holku w Chráme
Bojm Ryma Banském draná13 a Pøedmluwa pøi potwrzenj druhého Manelstwj... Giøjho
Palkowièe... skrz Matìge Holku draná14 alebo Øeè O Dùwernosti, kterau Pøi Potwrzenj
Manelstwj Ctného Mládence, a Dwogictihodného Mùe Samuele Kollar.... Drel Mateg Holko... Léta Pánì 1815.15
Popri reèiach v domácom jazyku publikovaných pri príleitosti dôleitých ivotných udalostí, akou bolo aj uzavretie manelstva, boli v Solenniách uverejòované aj ïalie reèi, kázne, resp. prednáky, v latinskom jazyku. Hoci na medzinárodnej úrovni latinèina u koncom 18. storoèia prestávala fungova ako komunikaèný prostriedok a udriavala sa viac-menej len ako jazyk vedeckej terminológie,16
súèasou periodika boli aj príleitostné kázne v latinèine, ako napr. Oratio de dignitate V. D. ministrorum et superintendentum dum summe venerandus atque clarissimus vir Pavlus Jozeffy Ecclesiae Taxoviensis v. d. minister, in superintendentem superintendentiae evang.
avg. conf. cis- et trans Tibiscanae inauguraretur Anno Domini 1823. Die 26. Januarii, Dominica Septuagesima, tempore atrocissimi frigoris dicta ab Ara, in Templo Ewang. Kesmarkiensi
Per Matthiam Holko Ecclesiae Rima Bányensis Ministrum, et Senioratus Kis-Hontani Seniorem.17 Pravda, takéto príspevky mali skôr charakter racionalisticko-osvietensky
ladených úvah, èi esejí popretkávaných popri biblických citátoch aj citátmi z antických klasikov a odkazmi na nich. Charakter úvahy o dobrom duchovnom pastierovi mal napr. èlánok Jána Fejea Memoriae Pauli Kmeti, Verbi Divini Ministri Felsö-Pokoragyensis, Occasione Solennium Decimorum Bibliothecae Publicae Kis-Honthensis, die 15. septembris 1818 in Alsó-Szkálnok celebratorum.18 Èlánok venovaný pamiatke evanjelického
farára Pavla Kmetiho z Rimavskej Bane, ktorý zomrel roku 1818, obsahuje biografické i panegyrické prvky, a tak vykazuje istú mieru podobnosti s latinskými kázòami
na poèes biskupa v tomto období. Napr. sám autor o svojom príspevku v texte hovorí, e je to enkómium  chváloreè (Arbitror vero deberi encomium hocce nostro...)19, a vsúva sem odkaz na biblický kontext a topos dobrého pastiera (...mitto Rectorem, mitto

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Solennia IV, s. 23  39. Vetky roèníky periodika uloeného v Univerzitnej kninici
v Bratislave majú rovnakú signatúru S. G. 296.
Solennia XI, s. 15  21.
Solennia XII, s. 129  137.
Solennia XIII, 1823, s. 49  57.
Solennia VII, s. 42  53.
BARANDOVSKÁ-FRANK, V. Latina jako mezinárodní jazyk, s. 33.
Solennia XV, s. 101  113.
Solennia X, s. 5  12.
Solennia, ref. 18, s. 9.
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Pastorem...)20, porovnávajúc Pavla Kmetiho s apotolom Pavlom (... ut Paulum Kmeti
Paulo Apostolo non sola seducti similitudine nominis, sed ex vero comparare, ipsius memoriam
adeoque verbis ejusdem apostoli commendare...).21
Pri publikovaní latinských reèí v Solenniách mono hovori aj o istej kontinuite, napr. hneï v úvode èlánku Meditatio de Sepultura Hominum...22 sa autor Matej
Holko odvoláva na èlánok Jána Fejea De peccatis circa mortuos...,23 v ktorom tento autor, ako jeden z morálnych príkazov zdôrazòuje aj nevyhnutnos zachovávania úcty
voèi màtvym. Matej Holko vak vo svojom èlánku po tom, ako na základe citácií pôvodných prameòov (Xenofonta, Plinia mladieho, Homéra, Ciceróna, Cassiodora,
Petrónia, ale napr. aj nemeckého osvietenského filozofa Johanna Gottfrieda Herdera)
vymenúva rôzne spôsoby pochovávania u vybraných národov, celkom racionalisticky spoèítava, ko¾ko materiálu, klincov, drevených dosiek a pod. je potrebného na
výrobu rakvy, ko¾ko stojí práca truhlára a i.24
Antická filozofia a impulzy èerpané z nej vedú k osvietenskému racionalizmu a materializmu 18. storoèia. Od nadväzovania na antiku dochádza i k vedomému, rozumnému a rozumovému pretváraniu vtedajej spoloènosti. Zvlá Cicero je
oceòovaný ako právnik a tátovedec.25 Napr. v èlánku Mateja Holka Commentatio de
obedientia tanquam primo bonae Educationis Fundamento...26 autor uvauje o tom, e
cnos poslunosti voèi bohom, rodièom, vlasti, nadriadeným a pod. bola vlastná starovekým Grékom i Rimanom a opierajúc sa o citát z tohto klasika (Cicero de Leg. L.
III. c. 2 indigitat: Nam, et qui bene imperat, paruerit aliquando necesse est, et qui modeste paret, videtur qui aliquando imperet dignus esse)27 dáva do priameho vzahu schopnos poslúcha a umenie dobre vládnu. Ïalie odkazy na tohto klasika mono nájs v inom
èlánku Mateja Holka: Oratio de Mutuo amore et conjunctio Virorum Equestris atque Ecclesiastici Ordinis,28 v èlánku Samuela Kollára Dissertatio de Commodis, que in Coelibus ex
Literis, et in has ab illis redundant29 a iných èlánkoch. Samozrejme, prispievatelia do roèenky citovali aj ïalích antických autorov, napr. gréckeho básnika  autora tragédií
Sofokla, rímskeho klasika Horatia, reèníka Senecu a pod.

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Solennia, ref. 18, s. 10. Topos dobrého pastiera je vyuitý napr. aj v kázni Sermo III.
Domini Ignatii Huszár Parochi Némescensis, II. Comitatuum Honth et Barsch Tabulae
Judiciariae Assesoris, Conventus S. Benedicti de juxta Gron Conventualis, Notarii
Districtualis, s. 13. (Reè je súèasou konvolútu Sermones, Occasione Districtualis
Congregationis... Tirnaviae: Characteribus Joannis Bapt. Jelinek, 1833.)
Solennia, ref. 18, s. 6.
Solennia, ref. 13, s. 19  68.
Solennia, ref. 12, s. 69  96.
Solennia, ref. 13, s. 60  61.
SVOBODA, L. Význam antiky v dìjinách evropské kultury, s. 17  18.
Solennia V, s. 35  54.
Solennia, ref. 26, s. 38.
Solennia, ref. 14, s. 22.
Solennia, ref. 15, s. 11.
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Citáty èasto slúili aj ako motto k celému èlánku a popri výrokoch antických
autorov sa takto vyuívali aj citáty z Biblie, napr. mottom k u spomenutej úvahe Meditatio de Sepultura hominum je citát z biblickej Knihy Jób (I, 21) Nudus egressus sum ex
utero matris meae, et nudus revertur illuc.30 Nebolo zriedkavé odvoláva sa na biblické
výroky Krista (Christo teste, qui ait fieri haud posse, ut quis duobus dominis serviat,31
Amen, amen dico tibi, nisi quis genitus sit iterum, non potest videre regnum Dei32) a ve¾mi
populárne bolo i citovanie z listov svätého Pavla (1. Cor. 15, 9  10,33 Ephes VI., 1  3,34
alebo výrok: Qui quid scriptum est, ad nostram doctrinam scriptum est slúiaci ako motto ku èlánku Jána Fejea De regeneratione scientifica...35).
Aj keï protestantskej zásade sola scriptura bolo odvolávanie sa na iné
zdroje náboenského poznania ako na Bibliu cudzie, Ján Feje sa predsa v príspevku
Memoriae Pauli Kmeti... odvoláva na ranokresanských autorov svätého Augustína
a milánskeho biskupa svätého Ambrózia36 a Ján Kollár sa v èlánku Dissertatio de Commodis... odvoláva na kresanského uèenca Origena.37
U na zaèiatku 17. storoèia sa tvoria ve¾ké filozofické systémy, z ktorých
podloia sa vyde¾ujú stále nové oblasti prírodných vied. Pre myslite¾ov, reprezentantov nových vedeckých a filozofických systémov práve veda a filozofia predstavujú skutoènú istotu. Na druhej strane treba pripomenú, e takmer vetci títo
vzdelanci preli solídnou rétorickou výchovou.38 Relatívne jednotný kolský systém, a to i v globálnom (celoeurópskom, uhorskom a pod.) meradle prejavujúci sa
napr. pouívaním rovnakého typu uèebníc na protestantských alebo katolíckych
kolách, zabezpeèil takúto prípravu i vzdelancom pochádzajúcim z náho územia.
Autorom prispievajúcim do roèenky ide o dobro a vzdelanos jednotlivca a prostredníctvom snáh jednotlivcov o dobro celej spoloènosti. Rozoberajú morálno-filozofické (etické) problémy a otázky dotýkajúce sa verejného ivota (celibát vzdelancov, poslunos ako základ dobrej výchovy, boj proti zlu v spoloènosti, intelektuálne napredovanie èloveka vïaka obnoveniu sa vo viere a pod.). Aj keï výber
tém aj ich spracovanie potvrdzuje zakotvenos autorov príspevkov v kresanstve,
týl, akým sú prezentované, sa znaène odliuje napr. od týlu kazate¾skej literatúry
urèenej ¾udovým vrstvám. Èlánky sú písané pomerne vecne s vyuitím argumentov a snahou zapôsobi viac na rozumovú ako na citovú stránku èloveka. Povinnosou reèníka je toti analyzova a vyloi vnútornú stránku vecí  predloi tézy
a antitézy. Jeho dua vak musí vystupova ako vyia intancia sporu, schopná
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Solennia, ref. 13, [s. 17].
Solennia, ref. 13, s. 21.
Solennia, ref. 18, s. 21.
Solennia, ref. 18, s. 7.
Solennia, ref. 26, s. 44.
Solennia, ref. 18, [s. 14].
Solennia, ref. 18, s. 7. a 9.
Solennia, ref. 15, s. 18.
KRAUS, J. Rétorika v evropské kultuøe, s. 121.
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dosiahnu syntézu.39 Reliktmi reèníckeho týlu minulých storoèí charakteristického
ete pre dobovú kazate¾skú tvorbu je vyuívanie biblicizmov, rozlièných citátov,
zvolaní, no najmä reèníckych otázok v texte.
Príèiny úpadku rétoriky v 19. storoèí (a aj preferovania vecného týlu v latinských príspevkoch do Solennií) mohli spoèíva v absencii auditória, ktoré by cítilo vnútornú súdrnos, aká musí stme¾ova prísluníkov národa, a bolo by ochotné
poèúva reèníka ako hlásate¾a ve¾kých ideálov doby.40 Èlenovia Malohontskej uèenej
spoloènosti na schôdzkach èítali, prednáali a kolektívne hodnotili svoje príspevky
do zborníka,41 boli teda sami sebe kritickým (a vzdelaným) auditóriom, èo ich viedlo
k tendencii zanecha prehnane ornamentálny reènícky týl a zauja najmä racionálnymi argumentmi. Exkluzívny charakter periodika potvrdzuje aj to, e napriek snahám niektorých èlenov spoloènosti, napr. Mateja Holka, Michala Sabóa a i., presadzujúcich, aby si táto vo svojej èinnosti osvojila príklad èeského osvietenca Václava
Mateja Krameriusa, a aby sa v Solenniách popri latinskom, maïarskom a nemeckom jazyku ujímala aj èetina,42 ktorá v podobe jazyka Kralickej Biblie u od èias protireformácie nadobúdala u evanjelických vzdelancov hodnotu reprezentanta viery
a stávala sa tak jej znakom a symbolom a pouívala sa ako vtedají písomný (nie vak
hovorový) jazyk Slovákov,43 v tejto roèenke stále vychádzali v pomerne hojnom zastúpení aj èlánky v latinèine. Roèenka Solennia Bibliothecae Kishontanae je tak dôkazom, e v naich podmienkach latinèina ete aj v 19. storoèí ostávala jedným z vedeckých komunikaèných jazykov.
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Latin Prose Contributions Published in the
Annual Report Solennia Bibliothecae Kishonthanae
Angela kovierová
The Learned Society of Malohont Region as one of several learned societies
founded in our country at the time of Enlightenment aimed at supporting self-education and literary activities. Results of its members research have been published in
the annual report Solennia Bibliothecae Kishonthanae. Apart from the articles in local languages (German, Hungarian and Biblical Czech) the authors also published
contributions in Latin. These were mostly articles of moral and philosophical character (respect to the deceased, celibate of the learned men, obedience as the basis of
a good upbringing, fight against evil in the society, intellectual advancement of man
due to the renewal of faith etc.), while their authors referrred to the Holy Bible and
Christian authors as well as the classics of ancient times. The choice of stylistics means in presenting individual topics was connected with a rationalistic tune of articles,
on the other hand the mere choice of topics shows how strongly were our Enlightenment men rooted in Christian faith.
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Prameò o osídlení Peloponézu
Avarmi a Slovanmi známy ako
Kronika z Monemvasie
Marek Meko

B

yzantské 7. storoèie  obdobie ve¾kých barbarských vpádov na byzantské územia, obdobie hlbokých sociálnych, ekonomických a kultúrnych premien
v truktúre tohto tátneho útvaru, obdobie, do ktorého táto ría vstupovala ako
neskoroantická Východorímska a na konci ktorého sa vynárala u ako úplne odliná
stredoveká Byzancia, sa okrem iného vyznaèuje aj tým, e do dnených dní sa dochovalo len ve¾mi málo naraèných prameòov zachycujúcich dynamiku oných dejov.
Dôsledkom tohto stavu je fakt, e 7. storoèie je u tradiène v historiografii èasto nazývané aj temné.1 Príèiny nedostatku vhodných naraèných prameòov sú rôzneho
druhu, ale azda postaèí, ak uvedieme na tomto mieste stanovisko P. Lemerla. Tento
francúzsky bádate¾ skontatoval, e do kolektívnej historickej pamäte byzantských
elít sa v danom období dostávali len tie udalosti, ktoré priamo súviseli s cisárskym
hlavným mestom a s cisárovou osobou. Avak aj pri ich opise sa prejavili urèité obmedzenia, pretoe sa zväèa sústreïovali len na vojenské zráky, ku ktorým dochádzalo jednak pozdå hlavnej vojenskej cesty naprieè Balkánom2 a hlavne v Trákii, lebo to boli hlavné prístupové trasy jednak k mestu na Bospore, jednak v Malej Ázii
a ïalej na východných hraniciach s Perziou.3
Nedostatok prameòov okrem iného je cite¾ný aj pri pokusoch o datovanie
a podanie charakteru slovanského osídlenia Peloponézu a pevninského Grécka
v 7. a 8. storoèí, èie v geografickom priestore, ktorý sa do takto zúeného záberu
naraèných prameòov nedostal. U od polovice 19. storoèia, keï sa rozírili názory
nemeckého historika J. P. Fallmerayera o diskontinuite gréckeho etnika na území

1
2

3

HALDON, J. F. Byzantium in the Seventh Century, s. 1  2. Tie HURBANIÈ, M.
Obliehanie Kontantínopola roku 626 v byzantskej historiografii I, s. 55  58.
Bola to známa via militaris vychádzajúca z Belehradu a pokraèujúca cez Sofiu a údolie
Marice do Adrianapolu a odtia¾ do byzantského hlavného mesta. Pozri SOUSTAL, P.
- Rhodope- und Haimimontos), s. 132, 134.
Thrakien (Thrake,
LEMERLE, P. La chronique improprement dite de Monemvasie: le contexte historique
et légendaire, s. 33.
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dneného Grécka4, sa táto otázka stala hlavným predmetom sporu na jednej strane národne orientovanými gréckymi alebo zo zahranièia pochádzajúcimi filhellénskymi bádate¾mi5 a na strane druhej tých historikov, ktorí naopak uznávali Fallmerayerove hypotézy. Tento spor v podstate trvá dodnes. Prvá skupina historikov
sa usilovala územný rozsah a dåku trvania slovanského záboru èo najväèmi obmedzi, resp. dokáza, e sa územia súèasného Grécka týkali len okrajovo, a historické pramene, ktoré Fallmerayerovi umonili formulova jeho hypotézy, zdiskreditova, zatia¾ èo druhá skupina postupovala presne opaène.
Vïaka tomuto pretrvávajúcemu sporu sa stalo, e niektoré z mála dochovaných prameòov k dejinám 7. storoèia sú dodnes povaované za kontroverzné a doteraz mono v historiografii nájs mnoho diametrálne odliných názorov oh¾adne ich
hodnovernosti.
Jedným z týchto prameòov je dokument, ktorého plný názov znie Kronika
o zaloení Monemvasie, v historickej literatúre známy ako kronika z Monemvasie.6 Na
ilustráciu si môeme uvies dve krajné stanoviská, ktoré boli publikované v súvislosti
s týmto prameòom. Prvé a negatívne hodnotenie pochádza od gréckych bádate¾ov
D. A. Zakythénosa a S. P. Kyriakidésa, ktorí kroniku z Monemvasie povaujú za
zmes rozlièných úlomkovitých správ, zo spo¾ahlivých a nespo¾ahlivých zdrojov a z legiend (...)
plnú omylov a mýtov7, èi za nedokonalú a plno protireèení obsahujúcu kompiláciu.8 Naproti tomu pod¾a názoru byzantológa P. Charanisa je kronika z Monemvasie absolútne
dôveryhodná9.V kadom prípade je to jediný prameò k obdobiu 7. a 8. storoèia opisujúci viac-menej detailne situáciu na Peloponéze.
Preto sa v tejto túdii pokúsime predstavi samotný úryvok textu kroniky,
ktorý je zdrojom vetkých rozporných tvrdení týkajúcich sa jej dôveryhodnosti, ktorý navye ete nebol na Slovensku publikovaný. Následne sa z bohatej literatúry pokúsime vybra a predstavi názory rôznych bádate¾ov oh¾adne jej autora a doby vzniku a dospie takto k vyváenejiemu stanovisku oh¾adne jej historickej hodnoty.10
4

5
6
7
8
9
10

Tento nemecký historik v prvej polovici 19. storoèia na základe textu kroniky
z Monemvasie zastával vo svojom diele Geschichte der Halbinsel Morea während
des Mittelalters (Stuttgart: 1830) názor, e Avari a Slovania vyhubili pôvodné grécke
obyvate¾stvo a e dnení Gréci sú potomkami pogréètených a kristianizovaných
osadníkov slovanského pôvodu bez jedinej kvapky pôvodnej gréckej krvi.
Cit. z CHARANIS, P. The Chronicle of Monemvasia and the Question of the Slavonic
settlements in Greece, s. 163, pozn. 68.
Napríklad K. Paparhégopoulos, N. A. Bées, a K. Hopf.
Podobne rozlièné reakcie vyvoláva aj iný prameò známy ako Miracula sancti Demetrii,
v ktorom sú opísané útoky Slovanov na Thessaloniki.
ZAKYTHÉNOS, D. A. O Sl£boi ¤n E
` ll£di. Sumboul¯ eÞj t¯n stor an toà mesaiwnikoà
Ellhnismoà (Slovania v Grécku), s. 40.
KYRIAKIDÉS, S. P. Buzantina meltai VI. OÞ Sl£boi ¤n PelopÒnnhsJ
(Byzantské túdie, VI. Slovania na Peloponéze), s. 56.
CHARANIS, ref. 4, s. 163.
Zo slovenských bádate¾ov sa problému autenticity kroniky z Monemvasie venoval
A. Avenárius. Pozri AVENARIUS, A. Die Awaren in Europa, s. 99  102.
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Zachované rukopisy a text kroniky
Kronika z Monemvasie sa do dnených dní dochovala v tyroch známych rukopisoch. Prvý rukopis, a tým aj kroniku vôbec, objavil pre vedeckú verejnos J. Pasini
roku 1749 v Turíne.11 Druhý a tretí rukopis boli postupne objavené v archívoch klátorov Koutloumousiou a Iviron na Athose a vydal ich grécky bádate¾ Sp. Lampros roku
1884.12 Posledný doteraz známy rukopis vypátral opä Sp. Lampros v kninici Collegia
Graeca v Ríme roku 1910.13 Vetky rukopisy pochádzajú pribline zo 16. storoèia
a predstavujú odpisy starích rukopisov.14 Pre rýchle rozpoznanie ich pôvodu bývajú
rukopisy oznaèované konvenènými skratkami (Tu), (Ku), (Iv) a (Ro).15 Za najstarí a najlepie zachovaný sa povauje rukopis pochádzajúci z klátora Iviron (Iv).16
Úvodná pasá kroniky obsahuje struèné zmienky o prvom kontakte Byzancie s Avarmi a o ich neskorích vyjednávaniach s cisárom Justiniánom I. (527  565).
Na základe dohody sa Avari stali foederatmi Byzancie a ako sídlo im bolo urèené
mesto Dorystolon (Dristra, dnes Silistra v Bulharsku) na dolnom Dunaji. Taktie obsahuje aj krátky exkurz o pôvode Avarov, ich pôvodnej vlasti a ich dovtedajej migrácii. Ïalej text pokraèuje opisom udalostí za vlády cisára Mauríkia, keï sa spomínajú viaceré avarské nájazdy namierené do balkánskych provincií ríe a vrcholiace
pádom Sirmia. Byzancia sa v dôsledku toho zaviazala plati Avarom tribút 80 000 solidov roène. Èoskoro nasledovala nová mierová zmluva s nimi, prièom tribút bol zvýený na 100 000 solidov roène. No Avari po dvoch rokoch mieru obnovili útoky, poèas ktorých dobyli okrem iných aj mestá Singidunum (Belehrad), Viminakion (Kostolac), Anchialos (Pomorje), a dostali sa a do blízkosti samotného Kontantínopola.
Po porovnaní tejto prvej èasti textu s ostatnými dochovanými byzantskými prameòmi dospeli historici k presvedèeniu, e neznámy autor èerpal z diel historikov Evagria,
Theofanésa, Theofylakta Simokatésa, Genézia, Menandra Protektora17, a mono aj
z Prokopia.18

11

12
13

14
15
16
17
18

PAGOULATOS, S. A. O Ts£kwnej ka tÕ per tÁj kt sewj tÁj Monembas aj CronikÒn
(Tzakóni a kronika o zaloení Monemvasie), s. 17. Tento rukopis dnes u neexistuje,
pretoe bol znièený pri poiari roku 1904. LEMERLE, ref. 3, s. 5.
PAGOULATOS, ref. 11, s. 17; LEMERLE, ref. 3, s. 6.
LAMPROS, S. Noj kîdix toà Cronikoà Monembas aj (Nový kódex kroniky z Monemvasie),
s. 245  251. Podrobne sa osudmi vetkých rukopisov, ako aj okolnosami ich objavenia
zaoberajú publikácie: BÉES, N. A. TÕ per tÁj kt sewj tÁj Monembas aj CronikÒn
(Kronika o zaloení Monemvasie), s. 57  105; CHARANIS, ref. 4, s. 141  146; KYRIAKIDÉS,
ref. 8, s. 33  74; LEMERLE, ref. 3, s. 5  7; CHRYSANTHOPOULOS, E. Per toà «Cronikoà tÁj
Monembas aj» (O «kronike z Monemvasie»), s. 238  239; PAGOULATOS, ref. 11, s. 17  18.
LEMERLE, ref. 3, s. 6  7.
Vyskytujú sa tie skratky (T), (K), (I) a (R).
LEMERLE, ref. 3, s. 8, 46.
KOUGEAS, S. V. Ep toà kaloÚmenou Cronikoà «Per tÁj kt sewj tÁj Monembas aj»
(O takzvanej kronike «O zaloení Monemvasie»), s. 477.  LEMERLE, ref. 3, s. 11  12.
CHRYSANTHOPOULOS, E. Cronikoà, s. 245  246.
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Druhá èas textu kroniky opisuje vpád útoèníkov do pevninského Grécka
a na Peloponéz a jeho dlhotrvajúce dôsledky. Zároveò  ako bolo spomenuté vyie
 je to jej najkontroverznejia pasá, pretoe odkedy je kronika historikom známa,
historikom sa nepodarilo vystopova pramene, z ktorých èerpal jej anonymný autor,
a následne ani overi dôveryhodnos údajov nachádzajúcich sa v texte. Keïe ide
o významnú pamiatku, uvádzame príslunú èas textu v plnom znení spolu s prekladom do slovenèiny19:
En ¥t¡r& d¢ eÞsbol» ¤xeirÅsato psan t¯n YessalÛan kaÜ t¯n
Ellda psan t®n te palain Hpeiron kaÜ 'Attik¯n kaÜ Eëboian.20 Oã d¯
kaÜ ¤n Peloponn®sÄ21 ¤form®santew
pol¡mÄ taæthn eálon, kaÜ ¤kbalñntew
t eégen» kaÜ ¥llhnik ¦ynh kaÜ katafyeÛrantew, katÐkhsan aétoÜ ¤n
aét». Oß d¢ tw miaifñnouw aétÇn
xeÝraw dunhy¡ntew ¤kfugeÝn, llow
llax° diesprhsan. KaÜ ² m¢n tÇn
PatrÇn pñliw metÄkÛsyh ¤n t» tÇn
KalabrÇn22 xÅra toè RhgÛou23, oß
d¢ ArgeÝoi ¤n t» n®sÄ t» kaloum¡nh
Orñbh24, oß d¢ KorÛnyioi ¤n t» n®sÄ
t» kaloum¡nh 'AigÛnh metÐkisan.
Tñte d¯ kaÜ oß Lkvnew tò patrÒon
¦dafow katalipñntew, oß m¢n ¤n t»
n®sÄ SikelÛaw ¤j¡pleusan, oß kaÜ eÞw
¦ti eÞsÜn ¤n aét» ¤n tñpÄ kaloum¡nÄ

19

20
21
22
23
24

V ïalom vpáde sa [Avari]
zmocnili celej Thesálie aj Hellady celej,
tie starého Epiru, ako aj Attiky a Euboie.
Vpadli tie aj na Peloponéz a bojom ho
obsadili, a, nièiac a vyháòajúc vzneené
a hellénske národy, sami sa tam usadili.
Tí, èo boli schopní ujs pred ich krvou
pofàkanými rukami, sa kadý inam
rozpàchli. Obyvatelia mesta Patras sa
presídlili na územie Rhégia v Kalábrii,
Argejèania na ostrov zvaný Orobé, Korinania na ostrov menom Aigína. Vtedy aj
Lakónèania opustili svoju otcovskú pôdu,
jedni odplávali na ostrov Sicíliu a ete stále
sa tam nachádzajú na mieste zvanom
Demenna, volajú sami seba Demenèania
namiesto Lakedaimonèanov a zachovávajú
si aj svoj lakónsky dialekt. Druhí, nájduc
neschodné miesto na pobreí, postavili tam
opevnené mesto a nazvali ho Monemvasiou,

Text kroniky uvedený v tejto túdii sa opiera o rukopis Iv, ktorý publikovali P. Lemerle, P.
Charanis a S. P. Kyriakidés. Text publikovaný P. Lemerlom vak vykazuje malé pravopisné
odchýlky od textu publikovaného nezávisle P. Charanisom a S. P. Kyriakidésom, preto
sme sa rozhodli pridriava verzie týchto dvoch bádate¾ov, a na ostatné rozdiely
upozorni v poznámkovom aparáte na príslunom mieste. Existuje aj kniné vydanie,
ktorého vydavate¾om bol I. Dujèev (DUJÈEV, I.: Cronaca di Monemvasia. Introduzione, testo
critico e note. Palermo 1976), ktorá nám vak nebola dostupná v èase písania túdie.
Zároveò sa chceme na tomto mieste poïakova M. Hurbanièovi za jeho cenné
pripomienky ku koneènej podobe slovenského prekladu.
LEMERLE, ref. 3, s. 9: Eëoian.
LEMERLE, ref. 3, s. 9: Pelopon®sv.
LEMERLE, ref. 3, s. 9: KalaurÇn.
LEMERLE, ref. 3, s. 9: RigÛou.
Dnený malý ostrov Romvi, oproti pobreiu Argolidy na Peloponéze. AVRAMEA, A.
Le Péloponnése du IVe au VIIe siécle, s. 91.
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D¡mena,25 kaÜ DemenÝtai ntÜ LakedaimonitÇn katonomazñmenoi kaÜ t¯n
ÞdÛan tÇn LakÅnvn dilektvn
diasÅzontew, oß d¢ dæsbaton tñpon
par tòn t°w yalsshw aÞgialòn
eêrñntew, kaÜ pñlin ôxurn
oÞkodom®santew kaÜ MonembasÛan
taæthn ônomsantew, di tò mÛan
¦xein tÇn ¤n aét» eÞsporeuom¡nvn
t¯n eàsodon, ¤n aét» t» pñlei katÐkhsan met kaÜ toè ÞdÛou aétÇn
¤piskñpou: oß d¢ tÇn yremmtvn nomeÝw kaÜ groikikoÜ katÄkÛsyhsan ¤n toÝw
parakeim¡noiw ¤keÛse traxinoÝw26 tñpoiw, oã kaÜ ¤p ¤sxtvn TzakonÛai27
¤pvnomsyhsan. Oìtow oß Abaroi
t¯n Pelopñnhson katasxñntew kaÜ
katoik®santew ¤n aét» di®rkesan
¤pÜ xrñnoiw diakosÛoiw ôktvkaÛdeka,
m®te tÒ tÇn'RvmaÛvn basileÝ m®te
¥t¡rÄ êpokeÛmenoi, ³goun pò
toè,wJw ¦touw t°w toè kñsmou kataskeu°w ÷per ·n §kton ¦tow t°w basileÛaw MaurikÛou, kaÜ m¡xri toè,woutig
¦touw, ÷per ·n t¡tarton ¦tow t°w
basileÛaw Nikhfñrou toè palaioè
toè ¦xontow {ußòn} Staurkion.
Mñnou d¢ toè natolikoè m¡rouw t°w
Peloponn®sou28 pò KorÛnyou kaÜ

25

26
27

28

pretoe pre do nej vchádzajúcich bol len
jeden vstup, tam sa teda usadili aj so svojím
biskupom. Iní, èo stráili stáda, a ro¾níci
usadili sa na hornatých miestach, ktoré sa
prednedávna nazývajú Tzakónie. Takto teda
Avari po tom, ako sa zmocnili Peloponézu
a usídlili sa na òom, udrali ho dvesto
a osemnás rokov, nepodliehajúc ani
cisárovi Rimanov, ani inému [vládcovi],
èo bolo od 6096. roku od Stvorenia sveta
[587], ktorý bol iestym rokom Mauríkiovej
vlády, a po 6313. rok [805], ktorý bol
tvrtým rokom vlády Nikéfora starieho,
toho, ktorý mal {syna} Staurakia. Len
východná èas Peloponézu, od Korintu
a po Maleas, kvôli svojej hornatosti
a neprístupnosti ostala neobsadená
národom Slovanov, a takýmto spôsobom
bol do tejto èasti cisárom Rimanov
vysielaný stratég Peloponézu.

LEMERLE, ref. 3, s. 10: D¡menna. K problematike týkajúcej sa sicílskej Demenny
pozri KISLINGER, E. Lakedaimon a, Dmenna kai to CronikÒn thj Monembas aj.
In.: Buzantina meltai. TÒmoj G/ (Lakedaimon, Demenna a kronika z Monemvasie.
In.: Byzantské túdie. Zväzok III.). Atény  Frankfurt: 1991; KISLINGER, E. Regional
Geschichte als Quellenproblem. Die Chronik von Monemvasia und das sizilianische Demenna.
Eine historisch-topografische Studie. Wien: 2001.
LEMERLE, ref. 3, s. 10: traxanoÝw.
K termínu Tzakónie pozri AHRWEILER, H. Les termes Ts£kwnej-Tsakwn ai, et leur
évolution sémantique, s. 243  249; CARATZAS, S. C. Les Tzakones. Berlin  New York, 1976;
PAGOULATOS, ref. 11; SYMEONIDÉS, CH. P.: O Ts£kwnej ka Tsakwn a
(Tzakóni a Tzakónie). Thessaloniki: 1972.
LEMERLE, ref. 3, s. 10: Peloponésou.
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m¡xri toè MalaÛou toè Sylabinoè29
¦ynouw di tò traxç kaÜ dæsbaton
kayareæontow, strathgñw Pelopon®sou¤n aétÒ tÒ m¡rei êpò toè
RvmaÛvn basil¡vw katep¡mpeto.
V tretej èasti sa u opisujú udalosti odohrávajúce sa a neskôr, na zaèiatku
9. storoèia, pretoe hlavným motívom je tu znovuzaloenie mesta Patras a následná
poráka Slovanov byzantským vojskom pod jeho hradbami. Velite¾om víaznej byzantskej armády bol stratég z Korintu Skléros, predok významného byzantského
aristokratického rodu Sklérovcov, známeho najmä zo stredobyzantského obdobia.
K znovuzaloeniu mesta dolo ete v období, keï na patriarchálnom stolci v Kontantínopole sedel patriarcha Tarasios (pred februárom 806).30 Byzantská zvrchovaná
moc sa následne obnovila v plnom rozsahu, èo sa prejavilo aj postupným obnovovaním Slovanmi znièených miest a kostolov, ako aj transfermi kresanského obyvate¾stva z východných provincií Byzantskej ríe (napr. Arménov) na Peloponéz s cie¾om urýchli akulturaèný a asimilaèný proces porazených Slovanov.31 V závere kroniky je ete zmienka o povýení biskupstva v Patrase na metropolitné arcibiskupstvo
s tromi podriadenými biskupstvami (Sparta, Methóné a Koróné) a obrátenie prevane pohanských Slovanov na kresanskú vieru. V tomto bode sa text rukopisu Iv konèí slovami sláva a vïaka Bohu, Synovi a Duchu Svätému, teraz, a navdy, a na veky vekov,
amen.
V ïalom texte, ktorý je obsiahnutý len v rukopisoch To, Ku a Ro32, a ktorý u
nemá s avarskými a slovanskými nájazdmi na Peloponéz niè spoloèného, pokraèuje
opis udalostí spojených s cirkevnými metropolami v Lakedaimone (Sparte) a v Monemvasii odohrávajúcich sa v èasovom rozpätí siahajúcom od povýenia Lakedaimonu na metropoliu roku 1082/1083 cisárom Alexiom I. Komnénom (1081  1118) a
do 14. storoèia.33

29
30
31
32

33

LEMERLE, ref. 3, s. 10: Syabinoè.
CHARANIS, P. Nicephorus I, The Savior of Greece from the Slavs (810 AD), s. 83.
V tomto bode je moné nájs paralely v texte Theofanovej kroniky. Pozri THEOPHANES.
Chronografia, s. 486; LEMERLE, ref. 3, s. 29; CHARANIS, ref. 30, s. 82  83.
Okrem rukopisu Iv, táto veta vo vetkých ostatných verziách kroniky chýba. Takisto
je nutné poznamena, e rukopis Ro vôbec neobsahuje text kroniky, ktorý predchádza
tejto vete.
LEMERLE, ref. 3, s. 24.

sbp_1_2006.qxd

176

21.11.2007 10:24

Page 176

STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA I/2006

Otázka urèenia autora, doby a okolností
vzniku kroniky
Dôleitým prvkom pri posudzovaní dôveryhodnosti kroniky z Monemvasie
je v prvom rade otázka doby jej vzniku a prípadne otázka urèenia autora. Keïe, ako
bolo spomenuté vyie, tri z dochovaných rukopisov (To, Ku a Ro) obsahujú vo svojom texte okrem opisu avarských nájazdov a slovanského záboru Peloponézu aj opisy ïalích udalostí siahajúcich a do 14. storoèia a je v nich zmienka aj o aristokratickom rode Likiniovcov z Monemvasie, dospeli J. Pasini, K. Paparhégopoulos, K. Hopf,
G. Hertzberg34 a N. A. Bées k záveru, e kronika musela vzniknú azda a v 16. storoèí, a e jej objednávate¾mi boli práve Likiniovci.35 Na základe tohto zistenia mohli
potom bádatelia s èistým svedomím vyhlási, e kronika má len malú historickú hodnotu36, a pádom spochybni informácie oh¾adne slovanského osídlenia Peloponézu
obsiahnuté v jej texte, teda aj celú Fallmerayerovu teóriu.
Zmenu priniesol a nález z roku 1905, keï S. Kougeas objavil v Dráïanskom kódexe Da 12 f.6a margináliu biskupa mesta Kaisareie Aretha (848  932).37 Text
marginálie súhlasí takmer doslova s textom kroniky, take logickým záverom nálezcu bol predpoklad, e biskup Arethas a anonymný autor kroniky èerpali z jedného
a toho istého neznámeho prameòa.38 To by znamenalo, e text rukopisu Iv nepochádza a zo 16. storoèia, ale je skorieho dáta. Touto problematikou sa podrobne zaoberali S. P. Kyriakidés39, P. Charanis40 a P. Lemerle. Rozsah tejto túdie neumoòuje
podrobne predstavi mienku kadého z historikov, preto uvedieme len hypotézu
P. Lemerla, pod¾a ktorej je moné vznik kroniky klás do obdobia medzi rokmi 806
(smr patriarchu Tarasia spomínaného v texte kroniky) a 932, pod¾a ktorej biskup
Arethas mal pri písaní marginálie èerpa z vtedajieho rukopisu kroniky.41 Dokonca
sa vyskytla ete odvánejia hypotéza  publikovaná J. Koderom , na základe ktorej
by bolo moné prisúdi autorstvo kroniky z Monemvasie samotnému biskupovi

34
35
36

37

38
39
40
41

CHRYSANTHOPOULOS, ref. 18, s. 249.
BÉES, ref. 13, s. 101  102.
Pod¾a názoru K. Paparhégopoulosa. Výnimku medzi starími gréckymi bádate¾mi tvoril
práve nálezca rukopisov Ku, Iv, a Ro S. Lampros, ktorý zastával názor, e jadro kroniky
pochádza najneskôr z konca 11. storoèia. Cit. z KYRIAKIDÉS, ref. 8, s. 33  36.
KOUGEAS, S. V. `O Kaisare aj Arqaj ka tÕ rgon tou. Sumbol¾ ej t¾n stor an tÁj
prîthj ¢nagenn»sewj tîn llenikîn gramm£twn n Buz£ntiJ (Arethas z Kaisareie a jeho
dielo. Príspevok k dejinám prvej renesancie gréckej vzdelanosti v Byzancii), s. 58  59;
LEMERLE, ref. 3, s. 25  26. Tento istý kódex sa v novej literatúre uvádza ako moskovský
a je uloený vo Vladimíre. Pozri KRESTEN, O. Zur Echtheit des SIGILLION des Kaisers
Nikephoros I. für Patras, s. 15.
KOUGEAS, ref. 17, s. 476.
KYRIAKIDÉS, ref. 8, s. 84  90.
CHARANIS, ref. 4, s. 144.
LEMERLE, ref. 3, s. 27.
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Arethovi, a tak dobu jej vzniku urèi presne na rok 901/902.42 Vïaka týmto novým
faktom text kroniky v kadom prípade znova nadobúda na väèej dôveryhodnosti.
Nové zistenia umoòujú znovu preskúma okolnosti vzniku kroniky a jej
moné zdroje. Bádatelia, ktorí od zaèiatku obhajovali dôveryhodnos obsahu kroniky, sa usilovali dokáza, e jej anonymný autor èerpal z dnes u strateného historického kronikárskeho diela43, ktoré by svojou formou mohlo zodpoveda napr. kronike Jána Malalu.44 Avak nie je moné nevimnú si istú spojitos textu s cirkevným
prostredím.45 V texte sa medzi udalosami zo zaèiatku 9. storoèia spomína poráka
a následná christianizácia Slovanov, èo je dôleitejie, aj povýenie arcibiskupstva
v Patrase na metropolitné arcibiskupstvo.46 Zároveò je text kroniky zakonèený liturgickou formulou. Dá sa teda predpoklada, e ide o reflexiu skutoèných historických udalostí z prelomu 6. a 7. storoèia a zo zaèiatku 9. storoèia, ktorá prela do
miestnej cirkevnej tradície v Patrase a v synaxárnej podobe sa uchovávala ïalej, a sa
napokon na zaèiatku 10. storoèia dostala do textu kroniky.47
Evidentná je najmä spätos tretej èasti textu s cirkevnou metropoliou v Patrase, èo by eventuálne mohlo pomôc pri presnejom urèovaní okolností vzniku
kroniky. Táto súvislos sa stane ete markantnejou, ak si uvedomíme, e aj Arethas,
autor vyie spomínanej marginálie, zároveò moný autor kroniky, pochádzal práve
z Patrasu.48 Napokon jestvuje ete ïalí text, ktorý vznikol v súvislosti s touto cirkevnou stolicou. Je ním synodálny list patriarchu Nikolaa III. Grammatika z roku
1084, ktorý takisto obsahuje vetky prvky, s ktorými sme sa stretli u v texte kroniky
z Monemvasie: t. j. zmienku o vpádoch Avarov a Slovanov na Peloponéz, o 218-tich

42
43
44

45
46

47
48

KODER, J. Arethas von Kaisareia und die sogenannte Chronik von Monembasia,
s. 75  80. Pozri tie text niie.
KOUGEAS, ref. 17, s. 476.
CHARANIS, ref. 30, s. 82; CHARANIS, P. On the question of the Slavonic settlements in Greece
during the Middle Ages, s. 256; CHARANIS, ref. 4, s. 154. Názov hypotetického diela by bol
Scriptor incertus de Leone Armenio, pod¾a dochovaného fragmentu textu.
KYRIAKIDÉS, ref. 8, s. 50.
Tieto dve udalosti ete nie sú priamo spojené, avak jestvuje text, v ktorom je víazstvo
nad Slovanmi pri Patrase priamo prisudzované Sv. Andrejovi, patrónovi mesta, a vïaka
nemu potom dolo k povýeniu Patry na metropolitné arcibiskupstvo. Ide o 49. kapitolu
z diela byzantského cisára Kontantína VII. Porfyrogenneta (913  959) De administrando
imperio. PORPHYROGENNITUS, C. De administrando imperio, s. 228  233. Keïe text 49.
kapitoly vychádza z privilégia vydaného pre metropolitu v Patrase jeho otcom cisárom
Levom VI., je moné predpoklada, e zachycuje vývoj miestnej cirkevnej tradície
v tomto meste, ktorá v priebehu 9. storoèia zaèala spája víazstvo nad Slovanmi
s nadprirodzeným zásahom tohto svätca. K tomu pozri TURLEJ, S. The legendary Motif
in the Tradition of Patras, s. 383, 386  387, tamtie pozri aj ïaliu literatúru. Tie LEMERLE,
ref. 3, s. 39  40.
Názor S. Lamprosa, cit. z BÉES, ref. 30, s. 100. Taktie KOUGEAS, ref. 17, s. 476;
CHRYSANTHOPOULOS, ref. 18, s. 249.
LEMERLE, ref. 3, s. 27. Arethas sa narodil v Patrase a pred rokom 886 sa dostal
do Kontantínopola, kde strávil väèiu èas svojho ivota. Roku 895 sa stal diakonom
a roku 906 metropolitom v Kaisarei. KODER, ref. 42, s. 77.
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rokoch trvania ich tamojej nadvlády, o poráke Slovanov pri Patrase a o povýení
tohto arcibiskupstva na metropoliu.49 Viacnásobné zdôrazòovanie povýenia arcibiskupstva v Patrase pravdepodobne nebolo samoúèelné, pretoe sa zdá, e metropolia v Patrase musela v priebehu svojej existencie opakovane dokazova svoje práva na toto postavenie50, a to najmä v reakcii na nároky metropolie v Korinte.51 Takáto situácia nastala prvýkrát u zaèiatkom 10. storoèia. Vtedy z iniciatívy cisára Leva
VI. (886  912) prebiehala reorganizácia cirkevných truktúr ríe, od ktorej sa v byzantských cirkevných kruhoch oèakávalo, e po ukonèení ikonoklastického obdobia
a po zaèlenení Illyrika pod jurisdikciu Kontantínopolského patriarchátu nanovo
stanoví hierarchiu medzi biskupstvami, arcibiskupstvami a metropoliami a urovná
prípadné jestvujúce spory.52
Je len prirodzené, e tomuto procesu muselo predchádza obdobie, poèas
ktorého mali cirkevní hodnostári èas zhromadi vetky potrebné podklady na obranu nárokov svojich stolíc. Najdôleitejím dokumentom by bolo bývalo celkom nepochybne pôvodné, dnes u stratené, privilégium (sig llion) od cisára Nikéfora I.,
ktoré mal iste metropolita v Patrase k dispozícii.53 V podkladoch urèených pre Kontantínopolský patriarchát tento dokument mohli sprevádza aj iné oficiálne dokumenty, napríklad skrátený výah z jeho obsahu, resp. akési exposé urèený úradníkom v Kontantínopole, obsahujúce vetky informácie, ktoré by podporovali nároky
metropolie v Patrase na svoje postavenie. Pod¾a mienky J. Kodera je za takéto oficiálne exposé, moné povaova aj text kroniky z Monemvasie. Vo svojej túdii presvedèivo poukazuje na fakt, e napriek svojej relatívnej krátkosti text kroniky obsahuje prvky nároèného a vysokého týlu majúceho analógie aj v iných doteraz zachovaných byzantských oficiálnych dokumentoch, prièom ako príklad uvádza

49

50

51

52
53

RHALLÉS, G. A.  POTLÉS, M. SÚntagma tîn qe wn ka erîn kanÒnwn tîn ¡g wn ka
paneuf»mwn ¢postÒlwn, ka tîn erîn okoumenikîn ka topikîn sunÒdwn ka tîn kat¦
mroj ¡g wn patrwn kdÒsewn., s. 72.
V spomenutom synodálnom liste sa spomínajú medzi dokumentmi doloenými
patraským metropolitom okrem privilégia cisára Nikéfora I. aj privilégiá cisárov Leva VI.
(886  912), Romana I. Lekapena (920  944), Nikéfora II. Fokasa (963  969) a Nikéfora III.
Botaneiatésa (1078  1081). RHALLÉS, G. A.  POTLÉS, M.: SÚntagma, s. 72.
KODER, ref. 42, s. 76. Pod¾a niektorých autorov vak bolo postavenie Patrasu voèi nárokom
iných cirkevných centier pevné a nebolo potrebné ho ete podopiera rôznymi
dodatoènými dokumentmi. KRESTEN, ref. 37, s. 32; TURLEJ, ref. 46, s. 387  388.
KODER, ref. 42, s. 78.
Keïe ho v podobnej situácii mal k dispozícii aj neskôr, konkrétne v roku 1084. Pozri
pozn. 50. Toto predpokladané privilégium bolo niektorými bádate¾mi v snahe spochybni
vemone platnos textu kroniky povaované za zboné falzum patraského
metropolitu, ktorý si mal v priebehu 8. storoèia uzurpova túto hodnos a potom si ju
chcel zaèiatkom 10. storoèia poisti. Pozri najmä KYRIAKIDÉS, ref. 8, s. 24  29. Proti tejto
teórii vystúpili P. Charanis a neskôr O. Kresten, ktorí presvedèivo dokázali pravos
predpokladaného privilégia povyujúceho Patras na metropoliu. Pozri CHARANIS,
ref. 44, s. 256; KRESTEN, ref. 37, s. 27  35; TURLEJ, ref. 46, s. 385.
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novelu cisára Leva VI.54 Takto sa opä dostávame k vyie uvedenému roku 901/902
ako pravdepodobnému dátumu vzniku textu kroniky z Monemvasie.
Na základe uvedených skutoèností mono dospie k názoru, e text kroniky
vznikol na zaèiatku 10. storoèia a jeho autorom bol pravdepodobne Arethas, biskup
z Kaisareie. Pri písaní svojho textu nemal zrejme k dispozícii viacej historických prameòov ako dnení historici, pretoe iadne kronikárske dielo, ktoré by opisovalo
udalosti v 7. storoèí, v skutoènosti ani neexistovalo. Okrem prístupu k spomínaným
historickým dielam Evagria, Theofanésa, Theofylakta Simokatésa, Genézia, Menandra Protektora mohol vychádza jedine z miestnej cirkevnej a laickej tradície v Patrase a z dnes u strateného privilégia od cisára Nikéfora I., ktorým bolo o storoèie
skôr arcibiskupstvo v Patrase povýené na metropoliu. Týmto by sa èasový odstup od
v texte spomínaných udalostí zníil na dve storoèia. Tento fakt iste zvyuje dôveryhodnos kroniky ako takej a úplne tým odoberá váhu názorom starích bádate¾ov,
ktorí vyhlasovali, e kronika vôbec nemá, resp. má len malú historickú hodnotu.
Nemôeme vak celkom súhlasi ani s názorom P. Charanisa, ktorý sme citovali v úvode tejto túdie a ktorý priznáva kronike absolútnu dôveryhodnos. Najmä
presný èasový údaj o období avarsko-slovanskej, èi slovanskej nadvlády na Peloponéze medzi rokmi 587 a 805 je ve¾mi podozrivý, ak nie nepravdivý, ako aj ïalie
tvrdenie obsiahnuté v kronike, e v tej dobe na Peloponéz nevkroèila noha iadneho
Rimana, èie cisárskeho úradníka. Archeologické nálezy pochádzajúce z Peloponézu
vytvárajú obraz trochu odliný od toho, ktorý sa nám ponúka v texte kroniky z Monemvasie. Konfrontácia textu kroniky z Monemvasie s inými historickými a archeologickými prameòmi by vak prekroèila zamý¾aný rámec tejto túdie, a preto sa jej
hodláme venova v budúcnosti.
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The Chronicle of Monemvasia, A Historical
Source of Information About Settlement
of Peloponnese by the Avars and Slavs
Marek Meko
Only a few historical sources have been preserved until now about the
Byzantine history of 7th century, what resulted in calling this period dark in historical literature. The Chronicle of Monemvasia represents one of the few preserved documents. Its text offers the reader a description of events, whose paralel it is hard, if
not impossible to find in other preserved historical sources. The text of the chronicle
became the subject of a heated debate since the unique information contained
regards penetration and settlement of Slavic tribes at the territory of present day
Greece or Peloponnese, and in the first half of 19th century was used by J. P. Fallmerayer to support his famous theory. One group of historians, consisting mainly of nationally conscious Greek and also filhellenically oriented foreign researchers tried to
discredit the chronicle as a valuable source of information as much as possible, whereas others tried to defend its trustworthiness often reaching the opposite extreme.
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The article offers a brief survey of the history of research into the chronicle, present
theories regarding the period and circumstances of its origin as well as the questions
of its autorship. According to what we know today the Chronicle of Monemvasia
probably originated in the town of Patras at the Peloponnese around year 901 or 902
and its author may have been Arethas, bishop of Kaisareia (848  932), himself a native of Patras. The chronicle was designed as exposé to accompany other official documents and prove the rightness of Patras church metropolis claims to hold its position within the Church hierarchy before the Church reorganisation of the whole
Byzantine Empire as planned by the Emperor Leo VI. (886  912). From this viewpoint it is possible to find the text of the Chronicle of Monemvasia trustworthy, even
though it is necessary to avoid taking over the information contained in a way
which would be too uncritical.

sbp_1_2006.qxd

21.11.2007 10:24

RECENZIE

Page 183

183

Sambucus

Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky
a neolatinistiky. Prof. PhDr. Daniel koviera, PhD. (ed.).
Trnava: Typis Universitas Tyrnaviensis  Veda, 2005.
260 s. ISBN 80-8082-045-7.
Bronislava Svobodová

K

atedra klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
vydala prvé èíslo zborníka Sambucus. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Zborník pomenovaný pod¾a Jána Sambuca (1531
 1584), jedného z najvýznamnejích humanistických vzdelancov, ktorého meno je
neodmyslite¾ne späté s Trnavou, u svojím názvom vyjadruje tematickú orientáciu
na Trnavu, Trnavskú univerzitu, tlaèe vydávané kníhtlaèiaròou pôsobiacou pri Trnavskej univerzite (tyrnaviká) a osobnosti späté s kultúrou a dejinami Trnavy.
Zborník je rozdelený na nieko¾ko samostatných èastí. Po Úvodnom slove
profesora Daniela kovieru (s. 7  10) nasledujú túdie (13), recenzie (9) a správy (5).
Jazyk príspevkov je slovenský, s výnimkou túdie Elizabeth Kleckerovej a Franza
Römera Von Dornen zum Musenhaim. Nicolaus Jánossi, Natales civitatis Tyrnaviensis
(1727), ktorá je písaná v nemeckom jazyku.
túdie mono tematicky rozdeli do nieko¾kých skupín. Prvou sú tyri túdie,
ktoré sa zaoberajú tzv. promoènými tlaèami vydávanými Trnavskou univerzitou pri
príleitosti slávnostných promócií bakalárov. Jozef Kordo v túdii Recepcia antickej
epickej tradície v historickom epose Tyrnavia nascens od tefana Èibu, SJ, vydanom roku
1706 (s. 35  64) predstavuje tento prameò  prvý pokus písomne zaznamena vznik
a èiastoène i dejiny Trnavy formou historického eposu. Po krátkych biografických informáciách nasleduje obsah básne. Ústredným motívom je oslava zaloenia Trnavy
uhorským krá¾om Belom II. Slepým po zjavení sa mu sv. Mikuláa, ale najmä oslava
zaloenia Trnavskej univerzity s pomocou Pallas Athény a Apolóna, no predovetkým sv. Mikuláa. túdia pokraèuje kritikou Èibovho diela z h¾adiska obsahového,
formálneho, jazykového a z h¾adiska historickej skutoènosti. Súèasou je ukáka
z diela a jeho prekladu. Daniel koviera v túdii Societas Jesu ako novodobá stoa v promoènom spise Jána Kaziho (s. 55  79) predstavuje rozsahom malú promoènú tlaè Stoa
vetus et nova vydanú v Trnave roku 1710 Jánom Kazim, SJ. Kazi sa usiloval vykresli
Spoloènos Jeiovu ako pravú nasledovníèku starovekej filozofickej stoickej koly
formou selektívnej komparácie dvoch imaginárnych ostrovov Stoa vetus a Stoa nova.
Autor túdie popri obsahu rozoberá formálne a jazykové znaky básne, vychádzajúce z antických vzorov. V prílohe sa nachádza hlava V. a VI. a ich preklad. Vyie spo-
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menutá túdia od Elisabeth Klecker a Franza Römera Von Dornen zum Musenhaim...
(s. 81  99) sa zaoberá promoènou tlaèou Mikuláa Jánossiho, SJ, Natales civitatis
Tyrnaviensis z roku 1727. Po úvodnom veobecnom charakterizovaní promoèných
tlaèí barokových jezuitských univerzít, ich znakov a tematických okruhov, nasleduje rozbor básne, ktorá je súhrnom rôznych príbehov o vzniku Trnavy, èerpajúcich
z antickej tradície (héros Tyrnavus sa premení na rieèku Trnávku a jeho dcéra na
mesto), a o názve mesta (pôvod zo slova tànie). Z historických udalostí je v básni dôleité obdobie reformácie a zaloenie Trnavskej univerzity ako oslava vzdelávacích
aktivít Spoloènosti Jeiovej. Promoènou tlaèou sa zaoberá aj Martina Mikeje v túdii Jozef Bartakoviè: Metallurgicon sive De Cultura fodinarum auri et argenti. Promoèná tlaè
Trnavskej univerzity z roku 1748 (s. 131  144). Porovnávacou formou èastí Bartakovièovho diela a odborného spisu o baníctve od nemeckého lekára Juraja Agricolu De re
metallica libri XII (1556), z ktorého Bartakoviè vychádzal, pribliuje autorka truktúru a obsah diela, poènúc návodom na vyh¾adávanie vhodných lokalít na abu, opisom jednotlivých èinností pri procese aby, technických zariadení, dôleitosti teoretických znalostí a pod. Metallurgiká obsahujú mytologické èasti (výzvy bostiev na
ochranu banských miest), podávajú vyèerpávajúci umelecký obraz o baníckej èinnosti na území Slovenska a preh¾ad baníckej terminológie. V túdii sa tie upozoròuje na moralizujúci a ekologický rozmer básne.
Spoloèným znakom druhej skupiny túdií je ich zameranie na osobnosti
späté s Trnavou a ich významné diela, resp. urèité èasti z nich. Svorad Zavarský sa
v túdii Martin Sentiváni, SJ: Grécka schizma a únia. Historicko-polemická dizertácia (s. 11
 34) zaoberá treou kapitolou Sentivániho diela Disertatio chronologico-polemica de
ortu, progressu, ac diminutione Schismatis Graeci, atque Graeci ritus Ecclesiae, cum
Romana Ecclesia, tot votis exoptata Reunione vydanou v Trnave roku 1703. V túdii
èlenenej na tyri èasti naèrtáva najprv ivot Martina Sentivániho a rozde¾uje jeho
tvorbu, nasleduje rozbor vlastnej Dizertácie, nie vak z h¾adiska obsahového, ale
z h¾adiska gramatiky a syntaxe. Upozoròuje na pecifiká Sentivániho latinèiny, pokraèuje prekladom a uzatvára svoj príspevok krátkym zhrnutím týkajúcim sa prepisu prameòa z originálu. Prílohu tvorí prepis a slovenský preklad tretej kapitoly. Erika Juríková sa v túdii Pôsobenie Rehole kazate¾ov a panien svätého Dominika v Trnave pod¾a Notície Mateja Bela v konfrontácii s historickou skutoènosou (s. 101  121) venuje dvom
paragrafom Belovho diela, v ktorých opisuje pôsobenie rehole dominikánok a v súvislosti s tým aj dominikánov v Trnave a porovnáva ich obsah s historickými faktami.
Dominikánky prili do Trnavy po obsadení Budína Turkami, po päroènom spoluití so spolubratmi v dominikánskom klátore získali aj jeho muskú èas (1572). Zaèiatkom 17. storoèia (1614) boli presahované do klátora klarisiek v Bratislave, ich
majetok v Trnave získali jezuiti, ktorí prikroèili k prestavbe dominikánskeho areálu
a roku 1628 k stavbe nového univerzitného kostola. XVIII. i XIX. paragraf a ich preklad do slovenèiny sa nachádzajú v prílohe. V túdii O uplatnení zásady reèovej elegancie v spise Syntaxis ornata (s. 123  130) hovorí Nikol Sipekiová o ob¾úbenej a jezuitmi v 18. storoèí èasto pouívanej gramatickej príruèke Syntaxis ornata seu de tribus
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latinae linguae virtatibus, puritate, elegantia, copia, vydanej trnavskou univerzitnou
tlaèiaròou prvýkrát roku 1745, ktorej autormi sú Franciscus Pomey a Franciscus Wagner. Po porovnaní vydaní oboch autorov vyslovila názor, e Wagner toto dielo prevzal od Pomeya a upravil ho pre pomery národnostne pestrého Uhorska. Autorka sa
zaoberá obsahom i formálnou stránkou diela. Spomedzi troch v príruèke stanovených hlavných postulátov dôleitých pre úplné zvládnutie latinského jazyka (èistota, uhladenos, bohatos) podrobne hovorí o reèovej elegancii a estetickej stránke jazyka, o particípiách, èasticiach (dnes vetky neohybné slovné druhy) a o syntaxi. Prílohu tvoria vybrané ukáky príkladov z gramatickej príruèky. túdia Vladimíra
Majtana Nieko¾ko poznámok na okraj antikizujúcich tendencií v diele Pavla Makóa Carmina
(s. 145  156) predstavuje osobnos fyzika, matematika a astronóma prednáajúceho
na Trnavskej univerzite Pavla Makóa, jeho biografické údaje a významné diela. Predmetom túdie je zbierka jeho básní Carminum libri tres, vytlaèená v Trnave roku
1764, ktorú tvoria subjektívne ladené, príleitostné a didaktické elégie, ktorých väèina vychádza z formálneho, jazykového i mytologického h¾adiska z antických tradícií. Antikizujúce tendencie a súèasne subjektívny charakter rozoberá autor na príklade piatej elégie prvej knihy Ad natalem suum. Katarína otkovská sa v túdii
Frantiek Babai a jeho Zbierka zmieaných epigramov na cirkevné a svetské témy (s. 157  167),
ktorá vyla v Trnave roku 1777, po charakteristike hlavných èàt barokovej literatúry
na Slovensku a krátkom ivotopise Frantika Babaia venuje rozboru jeho zbierky epigramov. Nachádza tu antické vzory, prispôsobené kresanskému prostrediu (vzývanie Panny Márie v úvode ako paralela so vzývaním starovekých Múz a pod.). Uvádza jednotlivé epigramy so slovenskými prekladmi v poznámkovom aparáte o uhorských panovníkoch, predstavite¾och vtedajieho kultúrneho ivota a osobnostiach
spätých s Trnavskou univerzitou, ktorým venuje v túdii osobitný priestor (Peter
Pázmaò, tefan Kaprinai, tefan Katona...). Túto skupinu uzatvára túdia Jozefa imonèièa Peter Pázmaò a Slováci v Trnave (s. 185  193), v ktorej sa zaoberá postavením
slovenskej národnosti v Trnave u od vystúpenia husitov na Slovensku. ivot Slovákov v Trnave sa sústreïoval okolo Kostola sv. Michala, ktorý bol roku 1674 prestavaný a rozírený v barokovom slohu a roku 1813 napokon zbúraný. Jeho polohu
dnes pripomínajú èervené dladice na chodníku vedúcom popri Dóme sv. Mikuláa
zo starého mesta na sídlisko Druba. Vzah kardinála Petra Pázmaòa k Slovákom
v Trnave pribliuje autor na základe prekladu listiny datovanej 9. februára 1632 v Trnave, v obsahu ktorej mono nájs urèité sympatie kardinála voèi Slovákom, alebo
aspoò ochotu pomôc im.
Ïaliu skupinu tvoria tri túdie tematicky pomerne rôznorodé. túdia Cholerová epidémia a sociálne nepokoje roku 1831 v latinskej kronike gréckokatolíckej farnosti Slanské Nové Mesto (s. 169  183) od Martina Zborovjana pribliuje málo známy historický prameò týkajúci sa povstania na východnom Slovensku v roku 1831. V úvode hovorí o èasovom rozsahu kroniky (od roku 1823 s rôznymi prerueniami zápisov do
roku 1930 a posledný údaj z roku 1987), o jej zapisovate¾och, jazyku, formáte a truktúre záznamov. Autor rozoberá kroniku z obsahového h¾adiska a porovnáva zázna-
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my s historickou skutoènosou. Nepokoje prebehli vo farnosti zaèiatkom augusta
1831, vrcholili 4. a 5. augusta, skonèili príchodom vojska, vyetrovaním a popravou
troch vodcov povstalcov. túdiu uzatvára rozbor textu kroniky z formálneho h¾adiska a prepis udalostí zaznamenaných v kronike ku 4. augustu 1831 spolu so slovenským prekladom. Zuzana Dzuròáková v túdii Emblémy v edukaèno-vzdelávacej èinnosti trnavských jezuitov (s. 195  206) hovorí z poh¾adu umenovedca o emblematike
a emblémoch v období ich najväèieho rozmachu v rokoch 1531  1780 a o vzahu jezuitov k tejto forme charakteristickej vysokým didaktickým potenciálom a náboensko-morálnym akcentom, ktorou mono vyjadri jednu mylienku súèasne abstraktne (slovom) i obrazne (kresbou). Zaoberá sa klasifikáciou emblematických tlaèí
v Uhorsku z h¾adiska chronologického, jazykového, obsahového, z h¾adiska autorov
a ich konfesie a pod. Uzatvára, e v Uhorsku pri tvorbe emblémov dominovali jezuiti a významným strediskom emblematickej tvorby bola Trnava. Marta Dobrotková
pribliuje vo svojej túdii Frantiek II. Rákoci a bitka pri Trnave roku 1704 (s. 207  219)
politickú situáciu v Uhorsku na zaèiatku 18. storoèia. Posledné a súèasne najväèie zo
stavovských povstaní sa podobne ako tie predchádzajúce odohrávalo prevane na
území Slovenska. Trnava a okolie sa stali centrom diania koncom roku 1704, keï sa
v priestore medzi Trnavou, Bielym Kostolom a Hrnèiarovcami odohrala bitka medzi
povstalcami a cisárskym vojskom. V túdii autorka hovorí o úèastníkoch bitky, jej
priebehu a výsledku. V prílohe je publikovaný prepis Rákociho manifestu uhorskému obyvate¾stvu z roku 1703, v ktorom vyzýval k boju proti Habsburgovcom.
Druhú èas zborníka tvoria Recenzie zamestnancov Katedry klasických jazykov na viaceré diela monografického, zborníkového a slovníkového charakteru.
Zborník uzatvárajú Správy informujúce prevane o akciách konaných v spolupráci
alebo aspoò za úèasti trnavských klasických filológov.
Prvé èíslo zborníka Sambucus je súborom zaujímavých príspevkov, ktoré sú
výsledkom vedeckej èinnosti ich autorov, ale i Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity ako celku. Zborník vypåòa svojou orientáciou na doteraz len okrajovo spracované alebo úplne nespracované pramene vo¾né miesto
v mozaike poznania naej minulosti.

sbp_1_2006.qxd

21.11.2007 10:24

Page 187

RECENZIE

187

Fircáková, Kamila:
Univerzitná kninica v Bratislave
1986  1999: bibliografia.
Bratislava: Univerzitná kninica, 2005. 445 s.
ISBN 80-85170-86-8.
Michaela Kujovièová

V

Univerzitnej kninici v Bratislave sa u od 60.-tych rokov 20. storoèia systematicky evidujú vetky dokumenty o kninici. Sériu doteraz publikovaných
troch súhrnných bibliografií zostavených Jurajom Eckerom doplnila koncom
roka 2005 bibliografia Univerzitnej kninice za roky 1986  1999. Jej zostavovate¾kou
je dlhoroèná pracovníèka kninice a skúsená bibliografka Mgr. Kamila Fircáková.
Bibliografia prináa súpis monografií a príspevkov v periodikách a seriáloch
publikovaných za sledované obdobie na území Slovenskej republiky a od roku 1993
aj v Èeskej republike. Ako prezrádza zoznam excerpovaných prameòov, ktorý tvoria
hlavne periodiká a seriály, ale aj neperiodické publikácie, bibliografie a interné materiály, do bibliografie boli zahrnuté aj zistené zahranièné dokumenty. Samotnému
bibliografickému súpisu predchádza schéma triedenia so 17 hlavnými tematickými
triedami, ktorá slúi aj ako obsah bibliografie. Zvolené tematické triedy sledujú dejiny kninice, veobecné informácie o kninici, jej postavenie, poslanie a úlohy, spoluprácu, fondy, katalógy, sluby, výstavnú èinnos, kultúrne a vzdelávacie podujatia,
bibliografickú èinnos, výskumnú èinnos, metodickú èinnos, odborné podujatia,
ediènú èinnos, automatizáciu a elektronizáciu, pracovníkov, budovy a ich vyuitie.
truktúra bibliografického súpisu zachováva uvedené triedenie podrobne rozpracované do viacerých tematických podskupín, ktoré vyjadrujú obsahovú charakteristiku jednotlivých dokumentov a zastupujú tak predmetové heslá. Príslunos jedného
dokumentu do viacerých tematických tried je vyrieená formou odkazov. V bibliografii sa neodkazuje len na jednotlivé dokumenty, ale aj na jednotlivé tematické
podskupiny, èím sa repektuje tematická spojitos medzi jednotlivými podskupinami. Bibliografické záznamy recenzií na dokumenty nasledujú za recenzovanými
dielami. Celkovo obsahuje bibliografia 1 579 tematicky usporiadaných bibliografických záznamov, ku ktorým je pripojený aj menný register.
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Táto bibliografia zostavená s maximálnou úplnosou a na vysokej odbornej
úrovni sprostredkováva nielen prístup k prameòom o Univerzitnej kninici v Bratislave, ale predstavuje aj jej vývoj a vetky druhy èinností za roky 1986  1999. Stáva
sa tak dôleitou pomôckou pre vetkých, ktorých zaujíma dianie v Univerzitnej
kninici za posledné obdobie. koda len, e zvolená grafická úprava a formát bibliografie nedovolia ete viac vyniknú jej kvalitnému obsahu.

sbp_1_2006.qxd

21.11.2007 10:24

Page 189

PERSONÁLIE

189

elmíra Geková
a slovenské kalendáre
Miriam Poriezová

M

edzi neúnavné propagátorky dejín kninej kultúry a jej výskumov patrí
nepochybne elmíra Geková. Ako dlhoroèná pracovníèka Univerzitnej
kninice v Bratislave je známa odbornej verejnosti najmä z poèetných príspevkov, túdií a prezentácií výsledkov práce na odborných fórach.
Od roku 1967 sa miestom jej pôsobenia stalo pracovisko retrospektívnej bibliografie. Na jeho úlohách sa podie¾ala nasledujúcich tridsasedem rokov. V Univerzitnej kninici v Bratislave sa od roku 1965 napåòala realizácia Smernice a plánu
slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, ktoré kninici uloili bibliografické
spracovanie nepravých periodík za roky 1701  1965. Ako èlenka pracovného tímu sa
zúèastnila na rozsiahlom prieskume tohto typu dokumentov s následným výstupom1, ktorý slúil ako východisko pre ïalie etapy programu. Následne sa zaèalo
bibliografické spracovanie kalendárov. Rozsah a nároènos problematiky si vyiadala doplòujúci heuristický prieskum katalógov kniníc, archívov a múzeí, ako aj ïalích sekundárnych prameòov. Èasovo rozsiahla úloha bola ukonèená vydaním Bibliografie slovenských a inoreèových kalendárov za roky 1701  1965 2 a vytvorením rozsiahlej kartotéky o èlánkoch z nich3. V priebehu nasledujúceho obdobia sa podie¾ala
na spracovaní výroèných kolských správ4 a ako vedúca oddelenia (v rokoch 1983 
1997) koordinovala vetky úlohy, ktoré sa na pracovisku rieili.5
Hlavnou náplòou práce elmíry Gekovej bolo spracovanie nepravých periodík. Pretoe dlhoroèná práca s týmto typom dokumentov prináala bohaté poznatky, práve sprístupòovanie informácií o týchto cenných a málo vyuívaných
prameòoch sa stalo významnou súèasou jej práce. Systematicky sa venovala prezentácii výsledkov realizovaných úloh a propagácii neve¾mi známych prameòov
nielen pre dejiny kninej kultúry, ale aj pre irí historický výskum a príbuzné disciplíny, èo dosvedèuje aj jej publikaèná èinnos.6
1
2
3
4

5

Provizórny súpis poloperiodík za roky 1700  1965. Bratislava: Univerzitná kninica, 1968. 3 zv.
Zost. M. Kipsová  T. Vanèová  . Geková. Martin: Matica slovenská, 1984. 864 s.
Súbor obsahuje pribline 150 000 záznamov.
Výsledkom je dvojzväzkový provizórny súpis Výroèné správy kôl z územia Slovenska za
roky 1701  1918 a 1919  1965 (vyd. 1985  1986), Bibliografia výroèných správ kôl z územia
Slovenska za kolské roky 1918/19  1952/53. Martin: Matica slovenská, 1998. 780 s. A takmer
10-tisíc excerpt èlánkov z výroèných správ.
Okrem úloh programu spracovania nepravých periodík sem patrilo napr. aj spracovanie
Katalógu slovacikálnych tlaèí Univerzitnej kninice do roku 1918.
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Osobitné miesto v jej prednákovej a odbornej publikaènej èinnosti patrí
práve problematike slovenských kalendárov. Základnou funkciou kalendárov poèas
storoèí bola orientácia v èase. Kým táto základná funkcia ostávala, ïalie vlastnosti 
obsahové a formálne  sa menili. Prvé kalendáre z územia Slovenska pochádzajú zo
16. storoèia, ich truktúra sa v priebehu 17. storoèia ustálila do dvoch základných èastí: kalendárovej a pouèno-zábavnej a ani v nasledujúcom storoèí sa podstatne nezmenila.
Svoj výskum zamerala elmíra Geková na vydavate¾ské aspekty a obsahový rozbor, pretoe kalendáre ako zrkadlá svojej doby boli urèené irokému okruhu
a práve svojím obsahom sa snaili èo najväèmi priblíi mysleniu a záujmom recipientov.
V tomto znení aj postupne predstavila kalendáre z tlaèiarenskej produkcie
známych oficín. Geografický princíp zoh¾adnila v prípade rozboru kalendárov
z Bratislavy, Banskej Bystrice, Banskej tiavnice a Levoèe. Tradícia vydávania a tlaèe
kalendárov v Bratislave sa zaèala v 18. storoèí, keï bolo mesto ivým politickým, hospodárskym a kultúrnym centrom a naplno sa tu rozvinula tlaèiarenská èinnos. Dvestoroèné obdobie, ktoré tvorilo èasový záber tohto príspevku, priblíilo celý rad titulov jedineèného materiálu, vydávaného v troch jazykových mutáciách so irokým
veobecným i odborným záberom. Z h¾adiska nielen regionálnej, ale aj národnej
genézy kultúry a literatúry predstavujú významný artefakt banskobystrické a banskotiavnické kalendáre z konca 18. a zaèiatku 19. storoèia, ktoré napomáhali formova vzdelanos a kultúru stredného Slovenska v osvietensko-obrodeneckom období.
Podobnú úlohu zohrali v 19. storoèí kalendáre z Levoèe. V rokoch 1815  1895 sa tu
vytlaèili okrem mnostva slovenských tlaèí aj tyri tituly kalendárov. Medzi nimi jeden literárne orientovaný, dokladujúci vývin slovenského jazyka, a aj prvý po¾nohospodársky kalendár, ktorý bol významným prostriedkom ¾udovýchovnej a hospodárskej osvety.
Kalendáre sú bohatým prameòom informácií aj pre biografický výskum.
V prípade ¼udovíta Vladimíra Riznera ho predstavili ako neve¾mi známeho autora
mnohých národnobudite¾ských, náboenských a výchovno-mravouèných básní
a opakovane sa venovali jeho ivotu, ¾udovýchovnej a pedagogickej èinnosti a kninému vydaniu Bibliografie písomníctva. K obohateniu slovenskej kalendárovej literatúry prispel zaèiatkom 20. storoèia aj Ján Párièka. Ako zostavovate¾ a vydavate¾ sa
usiloval predovetkým o sprístupnenie obsahovo a umelecky hodnotného èítania
a aktuálnych èlánkov z rôznych oblastí ¾udskej èinnosti, èo svedèilo o jeho premyslenej koncepcii.
Kalendáre predstavujú aj mimoriadne bohatú bázu faktografických poznatkov o udalostiach regionálneho významu, doplnenú drobnými biografickými a hos-

6

FIRCÁKOVÁ, K.: Bibliografka elmíra Geková. In: Aktuality: informácie z kniniènej
a informaènej vedy a praxe, 2004, è. 2, s. 97  109.
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podárskymi informáciami, èasto s hodnotným fotodokumentaèným materiálom.
Takto vznikol obraz mesta Skalica, poskytujúci dobový poh¾ad na kadodenný ivot.
V zrkadle beletristického spracovania povestí a legiend, uverejnených v kalendároch, priblíila na pamiatky a dejinné udalosti bohaté stredné Povaie.
Výskum slovenských kalendárov, ich truktúry, skladby a analýzy obsahovej
koncepcie, ktorým sa . Geková venovala, smerovali k jednému cie¾u. Opakovane
zdôrazòovala význam týchto prameòov nielen pre dejiny kninej kultúry, ale výsledkami svojho bádania dokazovala, ako mono vyui tento materiál pri skúmaní
dejín kadodennosti v biografistike a v regionálnom výskume.

Súpis príspevkov elmíry Gekovej
venovaných výskumu kalendárov
1984

Bibliografia slovenských a inoreèových kalendárov 1701  1965. Martin : Matica
slovenská, 1984. 864 s. (Spoluautorky Mária Kipsová a Tatiana Vanèová.)
Výstava Kalendáre na Slovensku od ich vzniku po súèasnos. In: Zväzový bulletin,
roè. 15, 1984, è. 2, s. 45  48.
1985

Kultúrnohistorický poh¾ad na slovenské kalendáre. In: Kalendáre 85. Sympózium
vo Vysokých Tatrách 12.  13. 4. 1985 : zborník materiálov prednesených
na sympóziu. Preov, 1985, s. 8  33. (Spoluautorka Tatiana Vanèová.)
1994

Historiografia na stránkach slovenských kalendárov. In: Kninice a informácie,
roè. 26, 1994, è. 8  9, s. 380  382.  Referát na seminári Bibliografia a
historiografia (Bratislava, 1994).
1996

Kalendáre v produkcii starích bratislavských tlaèiarní. In: Kniha 93  94 : zborník
o problémoch a dejinách kninej kultúry. Martin : Matica slovenská, 1996,
s. 89  100.  Referát na seminári o dejinách tlaèiarní v Bratislave
(Bratislava, 1991).
1997

Banskobystrické kalendáre starieho obdobia. In: Kniha 95  96 : zborník
o problémoch a dejinách kninej kultúry. Martin : Matica slovenská, 1997,
s. 91  96.  Referát na seminári Kniná kultúra v Banskej Bystrici
(Banská Bystrica, 1995).
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2000

Kalendáre Jána Párièku. In: Kniha 92  93 : zborník o problémoch a dejinách kninej
kultúry. Martin : Matica slovenská, 2000, s. 55  60.  Referát na seminári
k 115. výroèiu narodenia Jána Párièku (Koany nad Turcom, 1997).
Slovenské kalendáre z Werthmüllerovej tlaèiarne v Levoèi. In: Kniha 97  98 :
zborník o problémoch a dejinách kninej kultúry. Martin : Matica slovenská,
2000, s. 229  233.  Referát na seminári Kniná kultúra v Levoèi
(Levoèa, 1998).
2001

Banskotiavnické slovenské kalendáre. In: Kniha 1999  2000 : zborník o problémoch
a dejinách kninej kultúry. Martin : Slovenská národná kninica, 2001,
s. 30  34.  Referát na seminári Kniná kultúra v Banskej tiavnici
(Banská tiavnica, 1999).
2002

Obraz mesta Skalica v slovenských kalendároch. In: Kniha 2001  2002 : zborník
o problémoch a dejinách kninej kultúry. Martin : Slovenská národná kninica,
2002, s. 19  26.  Referát na seminári Kniná kultúra na Záhorí
(Skalica, 2000).
Stredné Povaie v kalendárnej beletrii. In: Kniha 2001  2002 : zborník o problémoch
a dejinách kninej kultúry. Martin : Slovenská národná kninica, 2002,
s. 312  322.  Referát na seminári Kniná kultúra na Povaí (Trenèín, 2001).
2004

Osobnos a dielo ¼udovíta V. Riznera v slovenských kalendároch.
In: Bibliografický zborník 1998  1999. Dostupné na internete:
www.snk.sk/nbuu/Zbornik_1998_1999.pdf
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¼ubica Kriková  bibliografka
Univerzitnej kninice v Bratislave
Kamila Fircáková

V

naom príspevku chceme naèrtnú odborný profil dlhoroènej pracovníèky
Univerzitnej kninice v Bratislave, bibliografky Mgr. ¼ubice Krikovej.
V dòoch, keï príspevok vznikal, uplynulo dvadsa rokov od jej príchodu do
kninice. Do sluieb Univerzitnej kninice vstúpila 1. augusta 1986, po 21 rokoch pôsobenia v kolstve. Aprobáciu na toto pôsobenie  na prácu stredokolskej profesorky  nadobudla absolvovaním túdia slovenèiny a latinèiny na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského (1960  1965).
Nebude azda nezaujímavé uvies, e kolstvo a knihovníctvo, knihovníctvo
a kolstvo bolo pecifickým spôsobom vzájomne previazané v celom profesijno-pracovnom ivote Mgr. ¼ubice Krikovej. Knihovníctvo v kombinácii so slovenèinou
chcela pôvodne tudova. Poèas pôsobenia v kolstve vykonávala prácu knihovníèky:
na kolách, kde uèila, mala na starosti kolskú kninicu. Naopak zasa v Univerzitnej
kninici sa vo svojej práci po celý èas stretávala s problematikou kôl a kolstva.
Hlavnou náplòou jej èinnosti bolo toti bibliografické spracúvanie výroèných kolských správ pre slovenskú národnú retrospektívnu bibliografiu (SNRB).
Na tvorbe SNRB sa Univerzitná kninica podie¾a bibliografickým spracúvaním irokej kály dokumentov, súhrnne oznaèovaných ako nepravé periodiká (seriály); z èasového h¾adiska ide o dokumenty vydané v rokoch 1701  1965. Medzi tieto dokumenty sa zaraïujú aj výroèné správy kôl.
Spracovanie bibliografie výroèných správ kôl (VS) prilo na rad po dokonèení bibliografie kalendárov zaèiatkom 80-tych rokov. Skúsenosti z práce na tejto
úlohe ukázali, e v prvej fáze je potrebné zamera sa na dôkladný prieskum výskytu
dokumentov a vytvori ich provizórny súpis; samotnú bibliografiu potom spracúva
za kratie èasové úseky. Veobecne sa pre SNRB prijala zásada spracova prednostne
bibliografie dokumentov z 20. storoèia. Úlohy SNRB sa v polovici 80-tych rokov stali súèasou irieho projektu s názvom Výskum dejín kninej kultúry a realizácia
Programu SNRB.
¼. Kriková prila na pracovisko retrospektívnej bibliografie v èase, keï sa po
dokonèení provizórneho súpisu VS do plánu úloh zaradilo spracovanie bibliografie
VS za obdobie od r. 1918. Na tejto úlohe pracovala spolu s vedúcou pracoviska
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elmírou Gekovou a pod jej vedením. Od vypracovania vstupného projektu úlohy1
do jej dokonèenia a sprístupnenia výstupného produktu v podobe tlaèenej bibliografie2 uplynulo viac ako desa rokov (1986  1997, resp. 1998). Boli to roky pre
¼. Krikovú v mnohých smeroch nároèné, no zároveò aj úrodné: spolu so zvládnutím takpovediac bibliografickej rutiny a s bibliografickým sprostredkúvaním informácií o VS a z VS prináali jej celkové profilovanie sa ako knihovníèky a bibliografky, irie zapojenie sa do intitucionálnych úloh (v Univerzitnej kninici) na jednej strane a vstup do oblasti dejín kolstva a dejín kninej kultúry na strane druhej.
Vo vetkých týchto smeroch mala v nasledujúcom období na èo nadviaza a v èom
pokraèova.
Práca na Bibliografii výroèných správ kôl z územia Slovenska v rokoch 1918/19
1952/53 bola vo ve¾kej miere prácou v teréne. Prieskum týchto dokumentov a ich
bibliografické spracovanie sa realizovalo v katalógoch a fondoch 40 kniníc (26 kniníc v Slovenskej republike a 14 v zahranièí  v Èeskej republike a Maïarsku). Ete
väèí bol poèet navtívených a vyuívaných archívov (49) a múzeí (47). (Poznamenáme, e súbene s popisom VS sa robili rozpisy ich obsahu ako podklady pre
samostatnú bibliografiu èlánkov z VS). Výsledkom bol objemný opus, v ktorom sa
registrujú výroèné správy vetkých typov kôl (¾udových, metianskych, uèòovských, gymnázií a stredných odborných kôl, umeleckých kôl, vysokých kôl)
i predkolských zariadení a ich jednotlivé roèníky; zároveò sa uvádzajú konkrétne
údaje o histórii jednotlivých kôl, ako aj o ich irej èinnosti (napr. o tudentských
spolkoch, o kolských èasopisoch, o kolských divadelných predstaveniach). Úvodná
túdia prináa bohaté poznatky o samotných výroèných správach. Na oficiálnom
predstavení bibliografie vo februári 1999 i v referátoch a recenziách v tlaèi sa vysoko
hodnotil prínos bibliografie pre dejiny kolstva a jej vklad do poznatkovej základne
kniniènej a informaènej vedy.
Rovnaké ocenenie platí aj pre dielo, na ktorom ¼. Kriková pracovala v nasledujúcom období  pre bibliografiu výroèných správ kôl na Slovensku za roky 1701 a
1850. Mala tu na zreteli, e pracuje so starými tlaèami a usilovala sa predstavi ich aj
ako pecifické artefakty kninej kultúry daného obdobia. Bibliografia tak poskytuje
bohaté poznatky aj o grafickej úprave a výzdobe VS, prostredníctvom tzv. priesvitiek (filigránov) umoòuje identifikova výrobcov a výrobne papiera a i. Ako pecializovaný výstup z úlohy pripravila ¼. Kriková v spolupráci s historièkou umenia Katarínou Závadovou publikáciu Grafická výzdoba výroèných kolských správ 1700  1850,
ktorá vyla r. 2002 v dvoch vydaniach, v druhom vydaní s paralelným slovenským a
nemeckým textom3.
1
2
3

Bibliografia výroèných správ kôl z územia Slovenska 1918/19  1950/51... :
vstupný projekt.
Bibliografia výroèných správ kôl z územia Slovenska v rokoch 1918/19  1952/53.
Grafická výzdoba výroèných kolských správ 1700  1850; Grafická výzdoba výroèných
kolských správ 1700  1850=Graphische Gestaltung der Schul-Jahresberichte 1700  1850.
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Bibliografia výroèných kolských správ z územia Slovenska 1701  1850 bola v porovnaní s bibliografiou za obdobie 1918/19  1952/53 spracovaná na odliných metodologických a technologických princípoch. V projekte4, predloenom r. 1998, sa predpokladala tvorba bibliografických záznamov v medzinárodnom výmennom formáte UNIMARC a spracovanie a sprístupnenie bibliografie v elektronickej forme. Práca
na úlohe, spojená s osvojovaním si i dotváraním novej metodiky spracúvania VS,
bola nároèná aj inak: ilo vetko o jazykovo latinské dokumenty, navye znaène rozptýlené v domácich a zahranièných intitúciách. Zároveò prináala mnohé zaujímavé poznatky, napr. o existencii ve¾kého poètu rukopisných VS, ktoré by si zaslúili
osobitný prieskum a spracovanie.  Úlohu ¼. Kriková dokonèila v r. 2004 a následne
ukonèila svoje pôsobenie v Univerzitnej kninici. Bibliografia v podobe elektronickej
databázy5 bola oficiálne predstavená a sprístupnená na internete vo februári 2006.
Do tlaèe je pripravená jej kniná verzia, rozírená o úvodnú túdiu.
Spolu s bibliografickým spracúvaním VS sa ¼. Kriková venovala aj ich irej
prezentácii a propagácii. Pokladala to za súèas svojich úloh, tým viac, e VS napriek
svojmu znaènému informaènému potenciálu patrili a ete aj dnes patria k málo známym a málo vyuívaným dokumentom. Na rozlièných odborných fórach a rozliènými formami sprístupòovala poznatky o nich6 a ete èastejie konkrétne, vecné informácie z ich obsahu7. Iniciovala tie prípravu výstavy o VS a podie¾ala sa na jej príprave; výstava s názvom Documenta patefacta=Odkryté svedectvá bola sprístupnená
zaèiatkom r. 2002.  Pozornos venovala aj iným typom nepravých periodík8.
Popri práci na vlastných úlohách participovala ¼. Kriková na spoloèných
úlohách a aktivitách svojho pracoviska  oddelenia retrospektívnej bibliografie  i na
irích úlohách svojej intitúcie  Univerzitnej kninice. Èi u ilo o ich prezentáciu a
reprezentáciu (9. slovenská bibliografická konferencia, Martin 1996  pozri9); o vystúpenia na domácich podujatiach (seminár Bibliografia a historiografia, 1994; kolokvium Univerzitná kninica v Bratislave v slubách rozvoja slovenskej vedy, kultúry a vzdelávania, 1994; podujatie Pocta bibliografom Univerzitnej kninice v Bratislave, 1997  pozri10); o prípravu výstav (Z kníh ¼udovíta Vladimíra Riznera, 1999;
4
5
6
7

8
9
10

Návrh projektu výskumnej úlohy Bibliografia výroèných správ kôl na Slovensku
za r. 1701  1850.
Bibliografia výroèných kolských správ z územia Slovenska 1701  1850.
Výroèné správy kôl ako prameò informácií; Informaèná hodnota výroèných kolských
správ; Bibliografia výroèných kolských správ z územia Slovenska v rokoch 1918  1955.
Odborné enské vzdelávanie za 1. Èeskoslovenskej republiky v optike výroèných
kolských správ; Prvé desaroèie slovenského ve¾korevúckeho gymnázia vo výroèných
kolských správach; K dejinám banskotiavnického evanjelického gymnázia;
Ladiverov Odhodlaný Eleazar v podaní ariských tudentov.
Bystrické schematizmy.
Slovenská národná retrospektívna bibliografia v Univerzitnej kninici v rokoch 1991  1996.
Informaèná hodnota výroèných kolských správ; Zbierky slovenských dejate¾ov
a spoloèností vo fondoch Univerzitnej kninice v Bratislave; Osobnos knihovníka
Antona Dezidera Dubaya.
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Documenta patefacta=Odkryté svedectvá, 2002); o spracovanie príspevkov do vydaní kninice11 alebo recenziu vydaní kninice12; spolupracovala tie ako jazyková
redaktorka.
Z okruhu svojich pracovných úloh a odborných záujmov vstupovala na pôdu irích celoslovenských podujatí. Týmito podujatiami boli predovetkým bibliografické konferencie (ôsma v Spiskej Novej Vsi, 1991 a deviata v Martine, 1996  pozri13) a pravidelné semináre o dejinách kninej kultúry v regiónoch a mestách Slovenska: v Gemeri a Malohonte (Roòava, 1994); v Banskej Bystrici (B. Bystrica, 1995);
v Levoèi (Levoèa, 1998); Banskej tiavnici (B. tiavnica, 1999); v Bardejove a arii
(Bardejov, 2002)  pozri14. Svojimi referátmi na týchto i niektorých ïalích podujatiach prispievala k obohateniu ich odborného programu i problematiky, ktorej boli
venované.
Bilanciu dvadsaroènej práce Mgr. ¼ubice Krikovej v Univerzitnej kninici
v Bratislave a jej vklad do knihovedno-bibliografického a historického výskumu názorne dokladá súpis jej prác. Veríme, e to nie je bilancia ukonèená a e ju Mgr. ¼. Kriková rozmnoí o ïalie práce.

Súpis prác ¼ubice Krikovej
Bibliografia výroèných správ kôl z územia Slovenska 1918/19  1950/51. Tematická úloha
rezortnej úlohy Dejiny kninej kultúry na Slovensku : vstupný projekt / elmíra
Geková, ¼ubica Kriková.  Bratislava : Univerzitná kninica, 1986.  10 s. 
Fond výskumných materiálov Univerzitnej kninice.
Bibliografia výroèných správ kôl z územia Slovenska v rokoch 1918/19  1952/53 /
elmíra Geková, ¼ubica Kriková.  Martin : Matica slovenská, 1998. 
780 s. Obr. príl.  600 výtl.  Edícia Slovenská národná retrospektívna
bibliografia. Séria B  periodiká, zv. 6.  ISBN 80-7090-497-6.
Prezentácia publikácie 16. 2. 1999:

Bibliografia o kolstve / (b) [=tefan Balák]. In: Slovenská Republika. 
Roè. 7, è. 38 (16. 2. 1999), s. 2.
Bibliografia výroèných správ kôl ... In: Národná obroda.  Roè. 10, è. 38
(16. 2. 1999), s. 8.
11
12
13

14

Kninica Slovanského ústavu v Bratislave; ivot v paláci Leopolda de Pauliho.
Vojtech Breza: Tlaèiarstvo na Slovensku 1477  1996.
Odborné enské vzdelávanie za 1. Èeskoslovenskej republiky v optike výroèných
kolských správ; Slovenská národná retrospektívna bibliografia v Univerzitnej kninici
v rokoch 1991  1996.
Prvé desaroèie slovenského ve¾korevúckeho gymnázia vo výroèných kolských správach;
Bystrické schematizmy; Pedagóg a osvetár Gustáv Kordo; K dejinám banskotiavnického
evanjelického gymnázia; Ladiverov Odhodlaný Eleazar v podaní ariských tudentov.
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O dvoch podujatiach Univerzitnej kninice v Bratislave / Kamila
Fircáková. In: Kninice a informácie.  Roè. 31, è. 8  9 (1999), s. 346  349.
Príspevok k dejinám kolstva / Lýdia Èelková. In: Kniná revue. 
Roè. 9, è. 5 (1999), s. 8.
Recenzie:

Mapuje slovenské kolstvo / tefan Balák. In: Slovenská Republika. 
Roè. 7, è. 50 (2. 3. 1999), s. 6.
Svedectvo nevednej pracovitosti / Henrich Janus. In: Kultúra. 
Roè. 2, è. 9 (1999), s. 12.
kolské výroèné správy / Mária Mihóková. In: Kninice a informácie. 
Roè. 31, è. 7 (1999), s. 272  273.
Zásluná práca / Henrich Janus. In: Slovenské národné noviny. 
Roè. 10 (14), è. 8 (1999), s. 12.
Návrh projektu výskumnej úlohy Bibliografia výroèných správ kôl na Slovensku
za r. 1701 1850 / Vypracovala ¼. Kriková.  1998.  5 s.  Fond výskumných
materiálov Univerzitnej kninice.
Grafická výzdoba výroèných kolských správ 1700  1850 / Zost. ¼ubica Kriková
a Katarína Závadová.  Bratislava : Univerzitná kninica, 2002.  50 s. 
ISBN 80-85170-68-X
Grafická výzdoba výroèných kolských správ 1700  1850=Graphische Gestaltung der
Schul-Jahresberichte 1700  1850 / Zost. ¼ubica Kriková a Katarína Závadová.
Do nem. prel. Vlasta Okolièániová. 2. rozír. vyd.  Bratislava :
Univerzitná kninica, 2002.  64 s.  ISBN 80-85170-70-1
Bibliografia výroèných kolských správ z územia Slovenska 1701  1850 / Zost. ¼ubica
Kriková. [Úprava Katarína Pekaøová a Danica Zendulková.] <online>. 
Bratislava : Univerzitná kninica, 2006.  Dostupné na internete:
http:phobos.ulib.sk/wwwisis/retro.htm.
Bibliografia výroèných kolských správ z územia Slovenska v rokoch 1918  1955 /
elmíra Geková, ¼ubica Kriková. In: Pedagogická revue.  Roè. 48, è. 5  6
(1996), s. 285  286.  Referát na seminári Dejiny kolstva v slovenskej
èasopiseckej tvorbe (Bratislava, 22. 6. 1995).
Bystrické schematizmy. In: Kniha 95  96 : zborník o problémoch a dejinách kninej
kultúry.  Martin : Matica slovenská, 1997.  S. 91  96.  Referát na seminári
Kniná kultúra v Banskej Bystrici (Banská Bystrica, 24.  26. 10. 1995).
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Informaèná hodnota výroèných kolských správ. In: Kninice a informácie. 
Roè. 26, è. 8  9 (1994), s. 386387.  Referát na seminári Bibliografia
a historiografia (Bratislava, 29. 3. 1994).
K dejinám banskotiavnického evanjelického gymnázia. In: Kniha 1999  2000 :
zborník o problémoch a dejinách kninej kultúry.  Martin : Slovenská národná
kninica, 2001.  S. 105  108.  Referát na seminári Kniná kultúra
v Banskej tiavnici (Banská tiavnica, 17.-19. 11. 1999).
Kninica Slovanského ústavu v Bratislave. In: Bulletin Univerzitnej kninice
v Bratislave.  Roè. 1, è. 2 (1990), s. 18  21.
Ladiverov Odhodlaný Eleazar v podaní ariských tudentov.
In: Kniha 2003  2004 : zborník o problémoch a dejinách kninej kultúry.  Martin :
Slovenská národná kninica, 2004.  S. 138  141.  Referát na seminári
Kniná kultúra v Bardejove a arii (Bardejov, 8.  10. 10. 2002).
Odborné enské vzdelávanie za 1. Èeskoslovenskej republiky v optike výroèných
kolských správ. In: Bibliografický zborník 1992  93.  Martin : Slovenská
národná kninica, 2000.  S. 137  140.  Referát na 8. slovenskej
bibliografickej konferencii (Spiská Nová Ves, 16.  17. 10. 1991).
Osobnos knihovníka Antona Dezidera Dubaya. In: Pocta bibliografom Univerzitnej
kninice v Bratislave : zborník.  Bratislava : Univerzitná kninica, 2000. 
S. 57  62.  Referát na podujatí Pocta bibliografom Univerzitnej kninice
v Bratislave (Bratislava, 23. 10. 1997).
Pedagóg a osvetár Gustáv Kordo. In: Kniha 97  98 : zborník o problémoch a dejinách
kninej kultúry.  Martin : Matica slovenská, 2000.  S. 257  261.  Referát
na seminári Kniná kultúra v Levoèi (Levoèa, 17.  19. 11. 1998).
Prvé desaroèie slovenského ve¾korevúckeho gymnázia vo výroèných kolských
správach. In: Kniha 93  94 : zborník o problémoch a dejinách kninej kultúry. 
Martin : Matica slovenská, 1996.  S. 223  228.  Referát na seminári
Kniná kultúra Gemera a Malohontu (Roòava, 23.  25. 11. 1994).
Vojtech Breza: Tlaèiarstvo na Slovensku 1477  1996. In: Most.  Roè. 42, tvorèíslo
(1997), s. 273  275.  Recenzia knihy: Breza, V.: Tlaèiarne na Slovensku
1477  1996.  Bratislava : Univerzitná kninica, 1997.
Výroèné správy kôl ako prameò informácií. In: Bibliografický zborník 1991. 
Martin : Matica slovenská, 1993.  S. 110  113.
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Zbierky slovenských dejate¾ov a spoloèností vo fondoch Univerzitnej kninice
v Bratislave. 1994.  Rukopis.  Referát na kolokviu Univerzitná kninica
v Bratislave v slubách rozvoja slovenskej vedy, kultúry a vzdelávania
(Bratislava, 11.  12. 10. 1994).  Archív Univerzitnej kninice.
ivot v Paláci Leopolda de Pauliho / elmíra Geková, ¼ubica Kriková.
In: Budovy Univerzitnej kninice v Bratislave v premenách èasu : zborník
k 85. výroèiu.  Bratislava : Univerzitná kninica, 2004.  S. 129  137.
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Profil Kamily Fircákovej
v Univerzitnej kninici v Bratislave
Zlatica Pytlová

V

tomto roku oslávila svoje významné ivotné jubileum naa dlhoroèná kolegyòa a spolupracovníèka Mgr. Kamila Fircáková, ktorá je známa irokej verejnosti ako autorka mnohých výstav, bibliografií, túdií a èlánkov, ako i z vystúpení na odborných fórach.
túdium na Vysokej kole pedagogickej v Prahe, odbor história  geografia,
ukonèila v roku 1961. Potom krátkodobo pôsobila ako uèite¾ka. Neskôr pracovala ako
bibliografka v tátnej vedeckej kninici v Koiciach na oddelení regionálnej bibliografie s aiskovou náplòou: práca na Bibliografii východného Slovenska, zv. Literatúra.
Do Univerzitnej kninice v Bratislave nastúpila 1. augusta 1969. Prvým jej
pôsobiskom sa stalo referentské, resp. bibliograficko-informaèné oddelenie, kde zaèala pracova ako odborná referentka referátu umenia a súèasne aj ako metodièka
pre peciálnu bibliografiu. Jej pracovnú náplò tvorili také úlohy ako: návrhy na doplòovanie zahraniènej literatúry z umenia, vecná katalogizácia literatúry, propagácia
literatúry  najmä výstav, bibliograficko-informaèné sluby, tvorba bibliografií, metodické usmeròovanie tvorby bibliografií v Univerzitnej kninici, redaktorská práca
 redaktorka edície Bibliografie, plnenie celoslovenských koordinaèných úloh kninice ako koordinaèného strediska pre spoloèenskovednú a prírodovednú bibliografiu, poverenie inými jednorazovými úlohami, napr.: pri organizovaní kongresu IFLA
v Èeskoslovensku v roku 1979, vydávanie predkongresového a kongresového bulletinu, zostavenie a redakcia zborníka 44. kongres IFLA v ÈSSR, zborník materiálov
(1982) a iné.
Poèas pôsobenia na tomto oddelení vytvorila nieko¾ko významných výstav,
napr.:
n Hudba vo výtvarnom umení  výtvarné umenie v hudbe (1973).
n Literatúra o divadle (1974).
n Výtvarné umenie národov ZSSR (1976).
n Svetové obrazárne a umelecké múzeá (1977).
n SNP a slovenské výtvarné umenie (1979).
n Umenie portrétu (1982).
n Èeské divadlo v minulosti a v súèasnosti (1983).
Svoje vzdelanie si doplnila postgraduálno-nadstavbovým túdiom knihovníctva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1976  1979).
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V roku 1984 nastúpila ako vedúca do metodického oddelenia, kde vykonávala zároveò aj funkciu metodièky pre kninicu. Venovala sa najmä koncepènej a organizaènej práci, zacielenej na hlavné okruhy úloh: koordinácia celej metodickej
èinnosti kninice (pecializovanej metodiky v okruhu celoslovenských a celotátnych funkcií kninice, vykonávanej v rozlièných organizaèných útvaroch); rozpracúvanie metodiky a techniky kninièných prác, spolupráca pri tvorbe pracovných
postupov v kninici; koordinácia vedeckovýskumnej èinnosti kninice, úèas na rieení výskumných úloh / Integrovaný kninièno-informaèný systém  IKIS na báze
elektronizácie, bloková úloha Pouívatelia (1985  1989); koordinácia ediènej èinnosti kninice; organizácia èinnosti odborných orgánov kninice, pracovných komisií
a pod.; domáca a zahranièná spolupráca kninice a iné; plnenie úloh kninice v celotátnej (technickej) normalizácii knihovníctva; redaktorka Bulletinu Univerzitnej
kninice v Bratislave (1990  1995), do ktorého aj systematicky prispievala.
Aj poèas pôsobenia na tomto oddelení sa podie¾ala na tvorbe nieko¾kých výstav:
n Kniha v historickom vývoji (1994).
n 75 rokov Univerzitnej kninice v Bratislave (1994).
Pracovníèkou oddelenia retrospektívnej bibliografie sa stala Kamila Fircáková v roku 1997. Hlavnou náplòou èinnosti na tomto oddelení sa jej stala práca na úlohe : Bibliografia almanachov, roèeniek a zborníkov na Slovensku za roky 1701  1918.
Práve z uvedenej predmetnej oblasti publikovala nieko¾ko túdií. Ïalej treba vyzdvihnú jej podiel na aktivitách kninice zameraných na výskum dejín Univerzitnej
kninice. V nadväznosti na predchádzajúce obdobie sa irie venuje výskumu dejín
kninice (fondov, budov, pracovníkov a pod.).
Poèas práce v Univerzitnej kninici v Bratislave a pôsobenia Kamily Fircákovej na jednotlivých oddeleniach zostavila nieko¾ko bibliografií, napísala mnostvo
túdií a èlánkov, ktorých súpis vypracovala osobne a uvádzame ho v samostatnej prílohe tohoto príspevku.
Na záver eláme naej milej Kamile Fircákovej pevné zdravie a ve¾a síl a
pracovného elánu do ïalích rokov, aby nám ete dlho vo svojich príspevkoch odovzdávala získané mnostvo zaujímavých poznatkov a informácií.
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Publikaèná èinnos
Kamily Fircákovej
Pô v o d n é p r á c e
Publikovala pod plným menom a pod skratkami K. F., (r)
1970

Dielo V. I. Lenina a bibliografia diela V. I. Lenina na Slovensku. In: Lenin
a knihovníctvo : zborník z celoslovenskej konferencie z príleitosti 100. výroèia
narodenia V. I. Lenina. Bratislava 5.  6. marca 1970.  Martin : Matica
slovenská, 1970.  S. 151  156.
Vladimír I¾jiè Lenin : bibliografia 1963  1969.  Bratislava : Univerzitná kninica,
1970.  99 s.
Ref.:

Univerzitná kninica v Bratislave vydala bibliografiu ... / I. C. In: Èitate¾. 
Roè. 19, è. 5 (1970), s. 199.
1971

Bibliografická èinnos v Univerzitnej kninici v r. 1919  1970 /
Spolupracovali: Mária Vieriková, ..., Mária Kipsová, Imrich Kotvan.
Zredigoval Vladimír Dvoøák. In: Informácie a materiály pre potreby JSK
na Slovensku.  È. 62 (1971), s. 15  39.
1972

Bibliografia východného Slovenska. Zv. Literatúra (1945  1961).  Koice :
tátna vedecká kninica, 1972.  4 zv.  1 049 s.
1973

Bibliografické publikácie vydané Univerzitnou kninicou v Bratislave v rokoch
1971  1972. In: Informaèný a metodický spravodajca pre sie vysokokolských
kniníc na Slovensku.  Roè. 8, è. 1 (1973), s. 25  28.
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Po¾ská literatúra na Slovensku 1945  1971 : (bibliografia prekladov).  Bratislava :
Univerzitná kninica; Slovenské ústredie kninej kultúry vo vyd. ALFA,
1973.  149 s.
1975

Bibliografické publikácie vydané Univerzitnou kninicou Bratislave v rokoch
1973  1974. In: Informaèný a metodický spravodajca pre sie vysokokolských
kniníc na Slovensku.  Roè. 10, è. 1 (1975), s. 8  13.
Kniha o inkunábulách. In: Nové knihy.  È. 22 (1975), s. 4.  Rec. publikácie:
Imrich Kotvan: Inkunábuly so slovenskými vzahmi.  Bratislava :
Univerzitná kninica, 1974.
Koordinácia spoloèenskovednej a prírodovednej bibliografie : jej vývoj, stav
a problémy. In: Koordinácia bibliografie na Slovensku : zborník zo seminára
o koordinácii bibliografie na Slovensku konaného v Raèkovej doline v dòoch
8.  10. 10. 1974.  Martin : Matica slovenská, 1975.  S. 135  151.
SNP a slovenské výtvarné umenie : výberová bibliografia.  Bratislava :
Univerzitná kninica, 1975.  240 s.
Ref.:

Bohatos výtvarného umenia / (bt) [ = Oto Obuch]. In: Hlas ¾udu. 
Roè. 22, è. 205 (28. 8. 1976), s. 4.
Fircáková, Kamila, SNP a slovenské výtvarné umenie ... In: Èitate¾. 
Roè. 25, è. 5 (1976), s. 191.
Slovenské národné povstanie a slovenské výtvarné umenie / A. P.
[ = Adela Perïochová]. In: Informaèný a metodický spravodajca pre sie
vysokokolských kniníc na Slovensku.  Roè. 11, è. 1 (1976), s. 38.
Ucelený obraz : SNP a výtvarné umenie / (ob) [ = Oto Obuch].
In: ¼ud.  Roè. 28, è. 109 (8. 5. 1976), s. 5.
Správa o výmennej tudijnej ceste do Maïarskej ¾udovej republiky v dòoch
2.  8. sept. 1974 / Marta Fratrièová, ... . In: Správy zo tudijných ciest knihovníkov
do zahranièia : výahy. (16).  Martin : Matica slovenská, 1975.  S. 73  87.
1976

Racionalizaèné aspekty koordinácie. In: Èitate¾.  Roè. 25, è. 4 (1976), s. 124  125.
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1978

Cesta knihy. In: Chýrnik.  Roè. 2, è. 2 (1978), s. 4-7.  Proces spracovania kníh
v Univerzitnej kninici v Bratislave.
Medzinárodná federácia kninièných zväzov a intitúcií  IFLA a jej 44. kongres.
In: Bulletin Depozitnej kninice OSN a UNESCO pri Univerzitnej kninici
v Bratislave.  Roè. 2, è. 1 (1978), s. 53  55.
Nieko¾ko úvah na tému : kninice  bibliografia  kvalita. In: Èitate¾.  Roè. 27,
è. 11 (1978), s. 390  392.
Niektoré aspekty vzahu vedeckých kniníc a systému národnej bibliografie.
In: Kninice a vedecké informácie.  Roè. 10, è. 2 (1978), s. 76-78.
Súborné katalógy v Slovenskej socialistickej republike. In: Organizácia a vyuívanie
medzikniniènej výpoiènej sluby a súborných katalógov : zborník zo seminára
konaného 23.  24. mája 1977 v Poprade.  Bratislava : Univerzitná kninica,
1978.  S. 113  130.
44. kongres IFLA. In: Informaèný a metodický spravodajca pre sie vysokokolských
kniníc na Slovensku.  Roè. 13, è. 1 (1978), s. 1  4.
1979

Dokumenty z umenia v národnej bibliografii. In: Èeská bibliografie : sborník statí
a materiálù. 15.  Praha : Státní knihovna ÈSR, 1979.  S. 125  136.
SNP a slovenské výtvarné umenie II : výberová bibliografia 1974  1978.  Bratislava :
Univerzitná kninica, 1979.  260 s.
Ref.:

Nová bibliografia / (co). In: Ro¾nícke noviny.  Roè. 35, è. 64 (15. 3. 1980), s. 7.
1980

Bibliograficko-informaèná èinnos v Univerzitnej kninici. In: Univerzitná kninica
v Bratislave 1969  1979 : zborník z príleitosti 60. výroèia.  Bratislava :
Univerzitná kninica, 1980.  S. 108  118.
Edièná èinnos Univerzitnej kninice / ..., Marta Fratrièová. In: Univerzitná kninica
v Bratislave 1969  1979 : zborník z príleitosti 60. výroèia.  Bratislava :
Univerzitná kninica, 1980.  S. 299  321.
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Funkèné a teritoriálne rozmiestnenie intitúcií v bibliografickom procese.
In: Bibliografický zborník 1977.  Martin : Matica slovenská, 1980.  S. 22  27.
Informacionno-bibliografskata dejnost na nauènite biblioteki v Slovakata
socialistièeska republika / Prev. Anastazija ¼utova. In: Bibliotekar (Sofija). 
Roè. 27, è. 10 (1980), s. 39  41.
Model a typologické osobitosti bibliografického pracoviska vo vedeckej kninici.
In: Bibliografický zborník 1977.  Martin : Matica slovenská, 1980.  S. 109  124.
Po¾ská literatúra na Slovensku 1972  1976 : bibliografia prekladov / ..., Soòa Ïurove. 
Bratislava : Univerzitná kninica; Slovenské ústredie kninej kultúry
vo vyd. ALFA, 1980.  77 s.
Správa zo tudijnej cesty do ZSSR v dòoch 14. 10.  21. 10. 1979.
In: Správy zo tudijných ciest knihovníkov do zahranièia : výahy. 21. 
Martin : Matica slovenská, 1980.  S. 37  43.
1981

Èeskoslovenské umenie v sovietskej tlaèi. Zväzok 1. Umenie veobecne. Výtvarné umenie :
bibliografia 1945  1978 / ..., Soòa Ïurove.  Bratislava : Univerzitná kninica,
1981.  842 s.
Ref.:

Èeskoslovenské umenie v sovietskej tlaèi / mb [ = Milica Bahnová].
In: Èitate¾.  Roè. 32, è. 2 (1983), s. 78  79.
Èeskoslovenské umenie v sovietskej tlaèi. Zv. 1. Umenie veobecne.
Výtvarné umenie : bibliografia 1945  1978 / Vladimír Dvoøák.
In: Kninice a vedecké informácie.  Roè. 15, è. 2 (1983), s. 81  82.
Èeskoslovenské umenie v sovietskej tlaèi. Zv. 1. Umenie veobecne.
Výtvarné umenie : bibliografia 1945  1978 / Vladimír Dvoøák.
In: Knihovnictví a bibliografie (Praha).  È. 3 (1983), s. 55  56.
Informácia o vzahoch / Vladimír Dvoøák. In: Nové slovo. 
Roè. 25, è.18 (1983), s. 2.
Umenie a bibliografie / Marcela vecová. In: Bibliografický zborník
1986  1987.  Martin : Matica slovenská, 1986.  S. 194  199.
Organizácia bibliografickej èinnosti vo vedeckých kniniciach. In: Bibliografická
èinnos kniníc : uèebné texty.  Martin : Matica slovenská, 1981.  S. 59  76.

sbp_1_2006.qxd

206

21.11.2007 10:24

Page 206

STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA I/2006

Vyuitie Knihovnícko-bibliografického triedenia pri spracúvaní bibliografických
materiálov. In: Význam a vyuitie KBT v kniniènej praxi : zborník zo seminára
konaného dòa 22. 9. 1981 v Bratislave.  Bratislava : Univerzitná kninica,
1981.  S. 52  55.
1982

Bibliograficko-informaèné fondy a bibliograficko-informaèné sluby Univerzitnej
kninice v Bratislave. In: Informaèný a metodický spravodaj pre sie
vysokokolských kniníc na Slovensku.  È. 3  4 (1982), s. 64  79.
Èeskoslovensko a 44. kongres IFLA. In: 44. kongres IFLA v ÈSSR : zborník materiálov.
 Martin : Matica slovenská, 1982.  S. 10  12.
Krátko o Medzinárodnej federácii knihovníckych zdruení a intitúcií  IFLA.
In: 44. kongres IFLA v ÈSSR : zborník materiálov.  Martin : Matica slovenská,
1982.  S. 7  9.
Príprava a priebeh kongresu. In: 44. kongres IFLA v ÈSSR : zborník materiálov. 
Martin : Matica slovenská, 1982.  S. 15  28.
Umenie portrétu : bibliografický leták.  Bratislava : Univerzitná kninica, 1982.  25 s.
Ref.:

Umenie a bibliografie / Marcela vecová. In: Bibliografický zborník
1986  1987.  Martin : Matica slovenská, 1986.  S. 194  199.
1983

Èeské divadlo v minulosti a v súèasnosti : bibliografický leták / ..., Soòa Ïurove. 
Bratislava : Univerzitná kninica, 1983.  27 s.
Z naich publikácií ponúkame.  Bratislava : Univerzitná kninica, 1983.  16 s.
Ref.:

Z naich publikácií ponúkame. In: Èitate¾.  Roè. 32, è. 10 (1983), s. 347.
1984

Navtívili sme Kamilu Fircákovú metodièku pre bibliografickú èinnos Univerzitnej
kninice v Bratislave. In: Èitate¾.  Roè. 33, è. 4 (1984), s. 150  151.
SNP a slovenské výtvarné umenie III : výberová bibliografia 1979-1983 / ..., Soòa Ïurove.
 Bratislava : Univerzitná kninica, 1984.  170 s.
Ref.:

Umenie a bibliografie / Marcela vecová. In: Bibliografický zborník
1986  1987.  Martin : Matica slovenská, 1986.  S. 194  199.
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Sprístupòovanie sovietskych sekundárnych prameòov v Slovenskej socialistickej
republike. In: Zahranièné periodiká v informaènej praxi.  Roè. 3, mimoriadne
èíslo (1984), s. 39  46.
65 rokov Univerzitnej kninice v Bratislave. In: Metodický zpravodaj [Sektoru
metodiky a výzkumu knihovnictví SK ÈSR] (Praha).  È. 4 (1984), s. 27  31.
Z naich publikácií ponúkame : ponukový zoznam publikácií Univerzitnej kninice
v Bratislave.  Bratislava : Univerzitná kninica, 1984.  18 s.
1985

Vezväzová tátna kninica zahraniènej literatúry  VGBIL v Moskve :
výberový bibliografický súpis / Kvetoslava Ferková, ... .  Bratislava :
Univerzitná kninica, 1985.  43 s.
1986

Edièná èinnos. In: Univerzitná kninica v Bratislave 1980  1985 : zborník príspevkov. 
Bratislava : Univerzitná kninica, 1986.  S. 175  186.
Medzinárodná spolupráca. In: Èitate¾.  Roè. 35, è. 6 (1986), s. 235.
Spolupráca Univerzitnej kninice v Bratislave s kninicami v Martine. In: Martin
v slovenských dejinách : zborník z vedeckej konferencie 13.  15. novembra 1984
v Martine.  Martin : Matica slovenská, 1986.  S. 407  411.
S menom význaèného kninièného pracovníka ... In: Ing. Vincent Kútik :
personálna bibliografia / Kvetoslava Ferková.  Bratislava : Univerzitná
kninica, 1986.  S. 5  7.
Zástoj metodickej a výskumnej èinnosti v plnení úloh kninice. In: Univerzitná
kninica v Bratislave 1980  1985 : zborník príspevkov.  Bratislava :
Univerzitná kninica, 1986.  S. 38  46. Bibliogr. odkazy.
1987

Prieskum potrieb pouívate¾ov. In: Èitate¾.  Roè. 36, è. 7  8 (1987), s. 290  291.
1988

Èeskoslovenské knihovníctvo a IFLA. In: 60 rokov èinnosti IFLA : zborník príspevkov
zo seminára 30. 9.  1. 10. 1987 v Trnave.  Bratislava : Univerzitná kninica,
1988.  S. 59  85. Bibliogr. odkazy. Rus., nem., angl. resumé.
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1989

Národná kninica  Biblioteka narodowa vo Varave : výberový bibliografický súpis. 
Bratislava : Univerzitná kninica, 1989.  24 s.
Výchova dejinami / [Juraj Ecker], ... . In: Kniná kultúra na junom Slovensku
v minulosti a v súèasnosti : zborník z 5. aktívu pracovníkov z oblasti historických
kninièných fondov 4.  5. októbra 1988 v Komárne.  Bratislava : Univerzitná
kninica, 1989.  S. 7  9.
1990

Peter Tvrdý. In: Bulletin Univerzitnej kninice v Bratislave.  Roè. 1, è. 1 (1990),
s. 52  53.
Rokovanie o spolupráci. In: Bulletin Univerzitnej kninice v Bratislave. 
Roè. 1, è. 2 (1990), s. 25  26.
Spoloèný seminár Univerzitnej kninice a Slovenskej literárnovednej spoloènosti.
In: Bulletin Univerzitnej kninice v Bratislave.  Roè. 1, è. 1 (1990), s. 30  32.
Úèas Univerzitnej kninice v Bratislave na realizácii cie¾ov a programov
informaènej politiky  výsledky / Emil Vontorèík, ... . In: Celotátny seminár
Smery vývoja informaènej èinnosti v ÈSFR.  Bratislava : Dom techniky
ZS VTS, 1990.  S. 14  16.
Ukrajinský divadelník : za J. A. eregijom. In: Smena.  Roè. 43, è. 130 (5. 6. 1990),
s. 5. Obr.
Univerzitná profesorka PhDr. Jindra Huková-Flajhansová. In: Bulletin
Univerzitnej kninice v Bratislave.  Roè. 1, è. 2 (1990), s. 59  62. 
Bibliogr. odkazy.
Valné zhromadenie Zväzu slovenských knihovníkov a informatikov
a ustanovujúce zhromadenie Spolku slovenských knihovníkov.
In: Bulletin Univerzitnej kninice v Bratislave.  Roè. 1, è. 1 (1990), s. 44.
Z vydaní roku 1989. In: Bulletin Univerzitnej kninice v Bratislave.  Roè. 1,
è. 1 (1990), s. 34  38.
Zasadnutie Vedeckej rady UK. In: Bulletin Univerzitnej kninice v Bratislave. 
Roè. 1, è. 2 (1990), s. 22  24.
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1991

8. slovenská bibliografická konferencia / ..., elmíra Geková. In: Bulletin
Univerzitnej kninice v Bratislave.  Roè. 2, è. 2 (1991), s. 39  46.
Osobnosti knihovníctva na Slovensku 1945  1990. In: Bulletin Univerzitnej
kninice v Bratislave.  Roè. 2, è. 1 (1991), s. 34  35.  Rec. publikácie
Osobnosti knihovníctva na Slovensku 1945  1990 / Ján Haliena.
Martin : Matica slovenská, [1990].
Pri výroèí Slovenskej národnej kninice. In: Bulletin Univerzitnej kninice
v Bratislave.  Roè. 2, è. 1 (1991), s. 17  21. Bibliogr. odkazy.
Problematika výskumov pouívate¾ov ¾udových a vedeckých kniníc na Slovensku.
In: Kninice a vedecké informácie.  Roè. 23, è. 2 (1991), s. 56  62.
Riadite¾ Univerzitnej kninice v Bratislave PhDr. Ján Èaploviè : (pri 15. výroèí
úmrtia). In: Bulletin Univerzitnej kninice v Bratislave.  Roè. 2, è. 2 (1991),
s. 68  76. Bibliogr. odkazy.
35. výroèie tragickej smrti bibliografov UK. In: Bulletin Univerzitnej kninice
v Bratislave.  Roè. 2, è. 1 (1991), s. 47  49. Bibliogr. odkazy.
Za JUDr. Vidorom Gemeranom. In: Bulletin Univerzitnej kninice v Bratislave. 
Roè. 2, è. 1 (1991), s. 50.
Zasadnutia Rady riadite¾ov hlavných kniníc ÈSFR. In: Bulletin Univerzitnej kninice
v Bratislave.  Roè. 2, è. 1 (1991), s. 22  25.
Zo sluieb UK odili ... In: Bulletin Univerzitnej kninice v Bratislave.  Roè. 2,
è. 1 (1991), s. 50  52.
Zo sluieb UK odili ... In: Bulletin Univerzitnej kninice v Bratislave.  Roè. 2,
è. 2 (1991), s. 66  67.
1992

Die Bestände der Universitätsbibliothek in Bratislava und die Nutzung der
Literatur. In: 21. ABDOS-Tagung. Bratislava und Martin, 25. bis 28. Mai 1992 :
Referate und Beiträge.  Berlin : Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer
Kulturbesitz, 1992.  S. 80  82. Bibliogr. odkazy.
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Dve porady k zaloeniu Slovenskej asociácie kniníc. In: Bulletin Univerzitnej
kninice v Bratislave.  Roè. 3, è. 4 (1992), s. 13-14.
Odila PhDr. Zuzana Banská. In: Bulletin Univerzitnej kninice v Bratislave.
Roè. 3, è. 4 (1992), s. 34  44. Bibliografia.
Rokovala Vedecká rada Univerzitnej kninice. In: Bulletin Univerzitnej kninice
v Bratislave.  Roè. 3, è. 2 (1992), s. 26-28.
Sluby Strediska knihovníckej dokumentácie a informácií Univerzitnej kninice
v Bratislave. In: Kninice a informácie.  Roè. 24, è. 1 (1992), s. 23  27.
Bibliogr. odkazy.
1993

Imrich Kotvan  pracovník Univerzitnej kninice v Bratislave.
In: Bibliografický zborník 1991.  Martin : Matica slovenská, 1993.  S. 176  182.
Bibliogr. odkazy.
Jedineèná zbierka : fond kninice Slovanského ústavu v Bratislave je v dobrom
stave. In: Republika.  Roè. 1, è. 99 (29. 7. 1993), s. 10. Obr.
Slovenská asociácia kniníc = Slowakische Assoziation der Bibliotheken = Slovak Library
Association / ..., ¼udmila Èelková.  Bratislava : Slovenská asociácia kniníc,
1993.  25 s.
Výsledky a perspektívy bibliografickej práce v Univerzitnej kninici v Bratislave.
In: Bibliografický zborník 1991.  Martin : Matica slovenská, 1993.  S. 73  80.
Bibliogr. odkazy.
Za PhDr. Zuzanou Banskou. In: Bulletin Spolku slovenských knihovníkov. 
Roè. 4, è. 1  2 (1993), s. 40  42.
1994

Jubileum PhDr. Petra Maruniaka. In: Slovenská asociácia kniníc : bulletin. 
Roè. 2, è. 1 (1994), s. 28  30.
Kniha v historickom vývoji : katalóg výstavy sprístupnenej v Univerzitnej kninici
v Bratislave v dòoch 5. 9.  10. 11. 1994 / ..., túdiu nap. Andrea eríková. 
Bratislava : Univerzitná kninica, 1994.  55 s.
Ref.:

Kniha v historickom vývoji / Milan Urbanovský. In: Kninice a informácie.
 Roè. 27, è. 6 (1995), s. 291  292.
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PhDr. Boena Karasová (1924  1994). In: Slovenská asociácia kniníc : bulletin. 
Roè. 2, è. 4 (1994), s. 28  29.
75 rokov budovania informaèného zázemia pre potreby vedy a výskumu :
(k jubileu Univerzitnej kninice v Bratislave). In: Informaèný bulletin
ÚK SAV.  Roè. 23, è. 2 (1994), s. 19  24.
75 rokov v slubách vzdelávania : pri jubileu Univerzitnej kninice v Bratislave.
In: kolské kninice.  È. 116  117 (1994), s. 5  11. Bibliogr. odkazy. Obr.
University Library. In: Slovakia and the Slovaks : a concise encyclopaedia.  Bratislava :
Encyclopaedical institute of the Slovak Academy of sciences; Goldpress,
1994.  S. 673.
1995

Odiiel Vincent Kútik. In: Slovenská Republika.  Roè. 2, è. 248 (26.10.1995),
s. 3. Obr.
1996

Depozitná kninica OSN a UNESCO. In: Kniná revue.  Roè. 6, è. 21 (1996), s. 8.
Personálna bibliografia PhDr. Boeny Karasovej. In: Bulletin Univerzitnej kninice
v Bratislave. Roèník 5  6. 1994  1995.  Bratislava : Univerzitná kninica,
1996.  S. 62  80.
Pripomenuli sme si významné výroèie. In: Bulletin Univerzitnej kninice
v Bratislave. Roèník 5  6. 1994  1995.  Bratislava : Univerzitná kninica,
1996.  S. 43  44.
Publikácie vydané v rokoch 1994  1995. In: Bulletin Univerzitnej kninice
v Bratislave. Roèník 5  6. 1994  1995.  Bratislava : Univerzitná kninica,
1996.  S. 31  33.
University Library Bratislava.  Bratislava : University Library, 1996.  7 s.
Univerzitná kninica v Bratislave.  Bratislava : Univerzitná kninica, 1996.  8 s.
Za Augustínom Jurákom. In: Bulletin Univerzitnej kninice v Bratislave. Roèník 5  6.
1994  1995.  Bratislava : Univerzitná kninica, 1996.  S. 87  88.
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1997

Èestný èlen SSK PhDr. Juraj Ecker u nie je medzi nami. In: Bulletin Spolku slovenských
knihovníkov. Roèník 7. 1996 : materiály z 1. slovenského knihovníckeho kongresu
Kninice 96 v Nitre 14. a 15. mája 1996.  Bratislava : Spolok slovenských
knihovníkov, 1997.  S. 471  475.
Ján Fircák. In: Zostali verní : osudy gréckokatolíckych kòazov. 1.  Koice : Byzant, 1997.
 S. 41  44. Obr. Bibliogr. odkazy.
Martha Mistina Kona: Ph.D. Disssertations in Slovakiana in the Western World.
Including Masters Theses : bibliography. In: Most.  Roè. 42, tvorèíslo
(1997), s. 272  273.  Recenzia.
1998

Pocta bibliografom Univerzitnej kninice v Bratislave. In: Kninice a informácie. 
Roè. 30, è. 1 (1998), s. 39  40. Obr.
Pred 70 rokmi vznikol èasopis Ná ¾ud : príspevok k dejinám knihovníckej tlaèe
na Slovensku. In: Kninice a informácie,  Roè. 30, è. 12 (1998), s. 466  469.
Bibliogr. odkazy.
Prezentácia Personálnej bibliografie Viliama Turèányho. In: Kninice a informácie. 
Roè. 30, è. 7 (1998), s. 273  274.
1999

Edièná èinnos. In: Univerzitná kninica v Bratislave 1919  1999 : osemdesiat rokov
v slubách vedy a poznania.  Bratislava : Univerzitná kninica, 1999. 
S. 46  47.
Náèrt dejín kninice. In: Univerzitná kninica v Bratislave 1919  1999 : osemdesiat
rokov v slubách vedy a poznania.  Bratislava : Univerzitná kninica, 1999. 
S. 9  13.
O dvoch podujatiach Univerzitnej kninice v Bratislave. In: Kninice a informácie. 
Roè. 31, è. 8  9, (1999), s. 346  349. Bibliogr. odkazy.
Postavenie, poslanie a úlohy kninice. In: Univerzitná kninica v Bratislave
1919  1999 : osemdesiat rokov v slubách vedy a poznania.  Bratislava :
Univerzitná kninica, 1999.  S. 6  8.
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Riaditelia. In: Univerzitná kninica v Bratislave 1919  1999 : osemdesiat rokov v slubách
vedy a poznania.  Bratislava : Univerzitná kninica, 1999.  S. 56.
Spolupráca s knihovníckymi zdrueniami. In: Univerzitná kninica v Bratislave
1919  1999 : osemdesiat rokov v slubách vedy a poznania.  Bratislava :
Univerzitná kninica, 1999.  S. 48  49.
The University Library in Bratislava 1919-1999 / Preklad do angl. Clifford Styan.
In: Univerzitná kninica v Bratislave 1919  1999 : osemdesiat rokov v slubách
vedy a poznania.  Bratislava : Univerzitná kninica, 1999.  S. 58  63.
Výskumná èinnos. In: Univerzitná kninica v Bratislave 1919  1999 : osemdesiat
rokov v slubách vedy a poznania.  Bratislava : Univerzitná kninica, 1999. 
S. 43  45.
Základná literatúra. In: Univerzitná kninica v Bratislave 1919  1999 : osemdesiat rokov
v slubách vedy a poznania.  Bratislava : Univerzitná kninica, 1999.  S. 57.
2000

Bibliografia v Univerzitnej kninici v Bratislave do vzniku Bibliografického ústavu.
In: Pocta bibliografom Univerzitnej kninice v Bratislave : zborník.  Bratislava :
Univerzitná kninica, 2000.  S. 9  22. Bibliogr. odkazy.
Bibliografia v Univerzitnej kninici v Bratislave medzi 8. a 9. slovenskou
bibliografickou konferenciou. In: Bibliografický zborník 1996  1997. 
Martin : Matica slovenská, 2000.  S. 315  321. Bibliogr. odkazy.
Ján Miianik : pracovník Kninice Slovenskej univerzity v Bratislave.
In: Bibliografický zborník 1996  1997.  Martin : Matica slovenská, 2000. 
S. 431  438. Bibliogr. odkazy.
Na Záhorí o kninej kultúre. In: Aktuality : informácie z kniniènej a informaènej vedy
a praxe.  È. 2 (2000), s. 20  24.
Nedoité jubileum Juraja Eckera. In: Kninice a informácie.  Roè. 32, è. 5 (2000),
s. 192  194. 1 obr.
Pôsobenie PhDr. Jozefa Telgárskeho v Univerzitnej kninici v Bratislave a jeho
Katalóg slovacikálnych tlaèí / elmíra Geková, ... . In: Kniha 97 `98 :
zborník o problémoch a dejinách kninej kultúry.  Martin : Matica slovenská,
2000.  S. 302  306. Bibliogr. odkazy.
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Pripomíname si pracovníkov Univerzitnej kninice v Bratislave. In: Aktuality :
informácie z kniniènej a informaènej vedy a praxe.  È. 1 (2000), s. 81  83.
Roèenka Spiského dejepisného spolku ako prameò informácií k dejinám
kninej kultúry Levoèe a Spia. In: Kniha 97  98 : zborník o problémoch
a dejinách kninej kultúry.  Martin : Matica slovenská, 2000.  S. 237  245.
Bibliogr. odkazy.
Výstavky na podujatí : (súpis vystavenej literatúry). In: Pocta bibliografom
Univerzitnej kninice v Bratislave : zborník.  Bratislava : Univerzitná kninica,
2000.  S. 93  103.
2001

Historické kninice Banskej tiavnice. In: Kniha 1999  2000 : zborník o problémoch
a dejinách kninej kultúry.  Martin : Slovenská národná kninica, 2001. 
S. 35  49. Bibliogr. odkazy. Nem., angl. resumé.
Nezabúdajme na nich : Peter Tvrdý 29. 6. 1850  24. 2. 1935. In: Kninica. 
Roè. 2, è. 2 (2001), s. 110.
O Petrovi Tvrdom a jeho výroèí. In: Aktuality : informácie z kniniènej a informaènej
vedy a praxe.  È. 1 (2001), s. 13  15.
Peter Tvrdý v Univerzitnej kninici v Bratislave. In: Peter Tvrdý : zborník zo seminára
k 150. výroèiu narodenia.  Bratislava : Univerzitná kninica; Jazykovedný
ústav ¼udovíta túra SAV, 2001.  S. 39  51. Bibliogr. odkazy.
Publikaèné aktivity Jozefa Repèáka v èasopise Ná ¾ud. In: Kninica. 
Roè. 2, è. 4 (2001), s. 204  207.
Univerzitná kninica v Bratislave. In: Kninica.  Roè. 2, è. 8 (2001), s. 441  443. 
Príspevok do ankety Absolventi Katedry v naej kninici (názory
a postrehy z praxe v súvislosti s pädesiatym výroèím knihovníckeho
vzdelávania na Filozofickej fakulte UK Bratislava).
Z vydaní Univerzitnej kninice v Bratislave v roku 2000. In: Kninica. 
Roè. 2, è. 11  12 (2001), s. 670  671.
2002

Dielo Imricha Kotvana a zahranièie. In: Kniha 2001  2002 : zborník o problémoch
a dejinách kninej kultúry.  Martin : Slovenská národná kninica, 2002. 
S. 524  536. Bibliogr. odkazy.

sbp_1_2006.qxd

21.11.2007 10:24

Page 215

PERSONÁLIE

215

Jubileum knihovníckych zdruení. In: Aktuality : informácie z kniniènej
a informaènej vedy a praxe.  È. 1 (2002), s. 29  32.
Kninica Michala Kia v Univerzitnej kninici v Bratislave. In: Kniha 2001  2002 :
zborník o problémoch a dejinách kninej kultúry.  Martin : Slovenská národná
kninica, 2002.  S. 489  498. Bibliogr. odkazy. Nem., angl., rus. resumé.
Pripomíname si bývalých pracovníkov Univerzitnej kninice v Bratislave :
výroèia a ivotné jubileá v roku 2003. In: Aktuality : informácie z kniniènej
a informaènej vedy a praxe.  È. 2 (2002), s. 71  74.
Príspevok k výskumu dejín kninej kultúry. In: Aktuality : informácie z kniniènej
a informaènej vedy a praxe.  È. 2 (2002), s. 19  23. Bibliogr. odkazy.
Slovenský letopis pre históriu, topografiu, archaeológiu a etnografiu.
In: Kniha 2001  2002 : zborník o problémoch a dejinách kninej kultúry. 
Martin : Slovenská národná kninica, 2002.  S. 213  220. Bibliogr. odkazy.
Nem., angl., rus. resumé.
Výstava kolských výroèných správ. In: Aktuality : informácie z kniniènej
a informaènej vedy a praxe.  È. 2 (2002), s. 61  63.  In: Pedagogická revue. 
Roè. 54, è. 5 (2002), s. 486  488.
2003

Bibliografia / ..., Tatiana Vanèová. In: Gotika : dejiny slovenského výtvarného umenia. 
Bratislava : Slovenská národná galéria; Slovart, 2003.  S. 831  856.
Dni retrospektívnej bibliografie. In: Aktuality : informácie z kniniènej a informaènej
vedy a praxe.  È. 1 (2003), s. 12  15.
Ecker, Juraj. In: Encyclopaedia Beliana : slovenská veobecná encyklopédia.
Zv. 3. È  Eg.  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003.  S. 667.
Fondy kolských kniníc v Univerzitnej kninici v Bratislave. In: Dejiny kolských
kniníc na Slovensku : zborník z celoslovenského odborného seminára venovaného
dejinám kninej kultúry, ktorý zorganizovala tátna vedecká kninica v Banskej
Bystrici v dòoch 18.  19. septembra 2002.  Banská Bystrica : tátna vedecká
kninica, 2003.  S. 65  73. Bibliogr. odkazy. Angl. resumé.
Pri ivotnom jubileu PhDr. Marty Fratrièovej. In: Aktuality : informácie z kniniènej
a informaènej vedy a praxe.  È. 2 (2003), s. 93  100. Bibliogr. odkazy.
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Vladimír Dvoøák  knihovník a bibliograf : príspevok k personálnej bibliografii.
In: Aktuality : informácie z kniniènej a informaènej vedy a praxe.  È. 1 (2003),
s. 49  61.
Významné udalosti v ivote národných kniníc Ruska : listujeme v èasopise
Bibliotekovedenije (è. 1  4/2003). In: Aktuality : informácie z kniniènej
a informaènej vedy a praxe.  È. 2 (2003), s. 35  41.
2004

Bernolákovská osobnos Ponitria Jur Hollý. In: Kniha 2003  2004 : zborník o problémoch
a dejinách kninej kultúry. [Èas 2. 2004.]  Martin : Slovenská národná kninica,
2004.  S. 46  53. Bibliogr. odkazy. Nem., angl. resumé.  Aj separát.
Bibliografka elmíra Geková. In: Aktuality : informácie z kniniènej a informaènej
vedy a praxe.  È. 2 (2004), s. 97  109. Bibliografia.
Ján Èaploviè  riadite¾ Univerzitnej kninice v Bratislave. In: Kniha 2003  2004 :
zborník o problémoch a dejinách kninej kultúry. [Èas 2. 2004.]  Martin :
Slovenská národná kninica, 2004.  S. 173  178. Bibliogr. odkazy.
Nem., angl. resumé.  Aj separát.
Katalóg slovacikálnych tlaèí Univerzitnej kninice v Bratislave do roku 1918.
In: Aktuality : informácie z kniniènej a informaènej vedy a praxe.  È. 1 (2004),
s. 74-80. Bibliogr. odkazy.
Knihovòa Univerzity Komenského  Kninica Slovenskej Univerzity  Univerzitná
kninica v Bratislave v Klariseu. In: Budovy Univerzitnej kninice v Bratislave
v premenách èasu : zborník k 85. výroèiu.  Bratislava : Univerzitná kninica,
2004.  S. 70  79. Obr. Bibliogr. odkazy.
Knihy frantikánov z Bardejova a Stropkova v Univerzitnej kninici v Bratislave.
In: Kniha 2003  2004 : zborník o problémoch a dejinách kninej kultúry.
[Èas 1. 2003.]  Martin : Slovenská národná kninica, 2004.  S. 155  162.
Bibliogr. odkazy. Nem., angl. resumé.  Aj separát.
Sídlo miestodrite¾stva. In: Budovy Univerzitnej kninice v Bratislave v premenách èasu :
zborník k 85. výroèiu.  Bratislava : Univerzitná kninica, 2004.  S. 104.
Bibliogr. odkazy.
Uhorský snem. In: Budovy Univerzitnej kninice v Bratislave v premenách èasu :
zborník k 85. výroèiu.  Bratislava : Univerzitná kninica, 2004.  S. 96  103.
Bibliogr. odkazy.
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Univerzitná kninica v Bratislave v paláci Leopolda de Pauliho. In: Budovy
Univerzitnej kninice v Bratislave v premenách èasu : zborník k 85. výroèiu. 
Bratislava : Univerzitná kninica, 2004.  S. 138  141. Bibliogr. odkazy.
Univerzitná kninica v Bratislave v paláci Uhorskej komory. In: Budovy Univerzitnej
kninice v Bratislave v premenách èasu : zborník k 85. výroèiu.  Bratislava :
Univerzitná kninica, 2004.  S. 111  126. Obr. Bibliogr. odkazy.
2005

Diela Martina Lauèeka vo fondoch Univerzitnej kninice v Bratislave.
In: Bibliografický zborník 2002  2003 <online>.  Martin : Slovenská
národná kninica, [2005].  S. 72  76. Bibliogr. odkazy.  Dostupné
na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník 2002-2003.pdf.
Hudobná knihovníèka Emese Duka-Zólyomiová. In: Bulletin Univerzitnej kninice
v Bratislave.  È. 2 (2005), s. 70  82. Bibliografia.
Knihovnícka publicistika Jozefa Bánskeho. In: Bibliografický zborník 1998  1999
<online>.  Martin : Slovenská národná kninica, [2005].  S. 37  46.
Bibliogr. odkazy.  Dostupné na internete:
=http://www.snk.sk/nbuu/Zborník 1998-1999.pdf.
Kninica ¼udovíta Vladimíra Riznera v Univerzitnej kninici v Bratislave (II).
In: Bibliografický zborník 1998  1999 <online>.  Martin : Slovenská
národná kninica, [2005].  S. 47  52. Bibliogr. odkazy.  Dostupné
na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník 1998-1999.pdf.
Martin Branislav Tamakoviè a jeho aktivity v oblasti kninej kultúry.
In: Kniha 2005 : zborník o problémoch a dejinách kninej kultúry.  Martin :
Slovenská národná kninica, 2005.  S. 191  201. Bibliogr. odkazy.
Nem., angl. resumé.  Aj separát.
PhDr. Mária Kipsová jubiluje / elmíra Geková, ... . In: Bibliografický zborník
2000  2001 <online>.  Martin : Slovenská národná kninica, [2005]. 
S. 70  74. Bibliogr. odkazy.  Dostupné na internete:
<http://www.snk.sk/nbuu/Zborník 2000-2001.pdf.
Univerzitná kninica v Bratislave 1986  1999 : bibliografia.  Bratislava :
Univerzitná kninica, 2005.  445 s.  ISBN 80-85170-86-8

sbp_1_2006.qxd

218

21.11.2007 10:24

Page 218

STUDIA BIBLIOGRAPHICA POSONIENSIA I/2006

Z dejín budov Univerzitnej kninice v Bratislave = History of buildings
of the University Library in Bratislava. In: Univerzitná kninica v Bratislave :
multifunkèné kultúrne centrum = The University Library in Bratislava :
the multifunctional cultural centre.  Bratislava : Univerzitná kninica, 2005. 
S. 42  45. Bibliogr. odkazy. Paralel. slov. a angl. text.

Preklady
Sociologický výskum : metodológia, program, metódy / V. A. Jadov. Z rus. orig. prel. ... . 
Bratislava : Pravda, 1977.  288 s.
Základy veobecnej teórie systémov : logicko-metodologická analýza / V. N. Sadovskij.
Z rus. orig. prel. ... .  Bratislava : Pravda, 1979.  276 s.
Dialógy = Dialogues : spoloènos, èlovek, Zem a vesmír / Z rus. orig. prel. ... . 
Bratislava : Pravda, 1981.  352 s.
Medzinárodné desatinné triedenie : medzinárodné stredné vydanie (FID 590).
I. èas. Systematické tabu¾ky.  Martin : Matica slovenská, 1981.  525 s. 
Preklad tried 0 (s. 76-84), 1 (s. 85-91), 2 (s. 92-96), 7 (s. 486-504), 9 (s. 512-515)
a apretácia triedy 7 (okrem 796/799).
Systém prípravy vedecko-pedagogických kádrov v oblasti knihovníckeho
vzdelania a zvyovania kvalifikácie / L. P. Bogdanov. Z ru. prel. ... .
In: Kninice a vedecké informácie.  Roè. 16, è. 6 (1984), s. 276  278.
Informaèno-technické disciplíny v systéme veobecnej a peciálnej prípravy
poslucháèov knihovníckych fakúlt intitútov kultúry a univerzít
v Sovietskom zväze / K. V. Tarakanov. Z ru. prel. ... . In: Kninice a vedecké
informácie.  Roè. 17, è. 1 (1985), s. 42  44.
Kninièno-informaèné potreby vedcov / A. G. Zacharov. Z ru. prel. ... .
In: Kninice a vedecké informácie.  Roè. 17, è. 5 (1985), s. 209  214.
Medzinárodný rubrikátor kultúry a umenia : slovenský preklad sofijskej verzie /
[Z rus. prel. ... . ]  Bratislava : Ústav pre informácie a riadenie kultúry,
1985.  175 s.
Ekologické problémy : sociálno-politický a ideologický aspekt / I. D. Laptev. Z rus. orig.
prel. ... .  Bratislava : Pravda, 1986.  280 s.
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Marxisticko-leninská filozofia v súèasnom svete. I  II. / Z rus. orig. prel. kol. autorov. 
Bratislava : Pravda, 1986  1987.

Redaktorská a editorská èinnos
Pe r i o d i k á

Informaèný leták 44. kongresu IFLA / [Výkonná red. ... ].  Bratislava :
Univerzitná kninica, 1978.  8 èísel.
Informaèný bulletin 44. kongresu IFLA / [Výkonná red. ...].  [trbské Pleso :
Organizaèný výbor kongresu], 1978.  6 èísel v mutáciách angl., franc., rus.
Bulletin Univerzitnej kninice v Bratislave. Roè. 1.1990  5-6.1994-1995 /
Výkonná red. ... .  Bratislava : Univerzitná kninica, 1990  1996.
Slovenská asociácia kniníc : bulletin. Roè. 1.1993. È. 1 / Výkonná red. ... 
Bratislava : Slovenská asociácia kniníc, 1993.
Neperiodické publikácie

Kninice v Èeskoslovenskej socialistickej republike / Zost. a jazykovo upravila
edièná komisia Výboru pre prípravu 44. kongresu IFLA.  Martin : Matica
slovenská, 1978.  46 s.  Aj angl., franc., nem. a rus. jazyková verzia. 
(K. Fircáková  èlenka komisie.)
Univerzitná kninica v Bratislave 1969  1979 : zborník z príleitosti 60. výroèia /
Zost. a redig. ... .  Bratislava : Univerzitná kninica, 1980.  431 s.
44. kongres IFLA v ÈSSR : zborník materiálov / Zost., jazykovo uprav. a úvodnú túdiu
nap. ...  Martin : Matica slovenská, 1982.  233 s.
Univerzitná kninica v Bratislave 1980  1985 : zborník príspevkov / Zost. Vincent Kútik,
... .  Bratislava : Univerzitná kninica, 1986.  276 s.
60 rokov èinnosti IFLA : zborník príspevkov zo seminára 30. 9.  1. 10. 1987 v Trnave /
Zost. ... .  Bratislava : Univerzitná kninica, 1988.  186 s.
Rus., nem., angl. resumé.
Kniná kultúra na junom Slovensku v minulosti a v súèasnosti : zborník z 5. aktívu
pracovníkov z oblasti historických kninièných fondov 4.  5. októbra 1988
v Komárne / Zost. a red. ... .  Bratislava : Univerzitná kninica, 1989.  193 s.
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Jozef Bánsky (1919  1956) : výberová personálna bibliografia / Zost. Karol Petrovský.
Zredig. ... . In: Osobnos a dielo Jozefa Bánskeho : zborník.  Bratislava :
Univerzitná kninica, 1997.  S. 39  93.
Personálna bibliografia Viliama Turèányho / Etela Viskupová. Odborná red. ... . 
Bratislava : Univerzitná kninica, 1997.  411 s.
Hudobný ivot na Slovensku v rokoch 1846  1918 : správy, citáty, referáty, nekrológy /
Zost. Juraj Potúèek. Odborná red. ... .  Bratislava : Ústav hudobnej vedy
SAV; Univerzitná kninica, 2000.  111 s.
Peter Tvrdý : zborník zo seminára k 150. výroèiu narodenia / Zost. Slavomír Ondrejoviè,
..., Duan Lechner.  Bratislava : Univerzitná kninica; Jazykovedný ústav
¼udovíta túra SAV, 2001.  155 s.
Peter Tvrdý v dokumentoch Univerzitnej kninice v Bratislave : výber
archívnych materiálov / Ediène priprav. ... . In: Peter Tvrdý : zborník
zo seminára k 150. výroèiu narodenia.  Bratislava : Univerzitná kninica;
Jazykovedný ústav ¼udovíta túra, 2001.  S. 52  155.
Hudobná folkloristika na Slovensku v rokoch 1858  1918 : výber príspevkov, správ
a posudkov / Juraj Potúèek. Redakèná spolupráca Mária Dubecká, ... ,
Duan Lechner.  Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV;
Univerzitná kninica, 2002.  97 s.
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