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Vymedzenie témyVymedzenie témy

 Sonda do produkcie kalendárovSonda do produkcie kalendárov
– Pramene: kalendáre pre slovenské Pramene: kalendáre pre slovenské 

obyvateľstvo tlačené na území dnešného obyvateľstvo tlačené na území dnešného 
Slovenska (jazyk)Slovenska (jazyk)

– Zachované kalendáre vo fondoch UK Zachované kalendáre vo fondoch UK 
BratislavaBratislava

– Téma: zdravotno-osvetová spisbaTéma: zdravotno-osvetová spisba
– Chronologicky: do konca 18. storočiaChronologicky: do konca 18. storočia



  

Kalendáre 15-16. storočieKalendáre 15-16. storočie
 Zdravotné odporúčania – astronomické Zdravotné odporúčania – astronomické 

výpočtyvýpočty
 Kalendárna časť Kalendárna časť 

– označovanie dní vhodných na púšťanie žilou, označovanie dní vhodných na púšťanie žilou, 
purgáciu – 15. storočiepurgáciu – 15. storočie

– Dni vhodné na starostlivosť o telo - 16. Dni vhodné na starostlivosť o telo - 16. 
storočiestoročie

 Astrologické predpovede -pranostika: O Astrologické predpovede -pranostika: O 
nemocech (O chorobách a zdraví)nemocech (O chorobách a zdraví)

 Zábavno-poučná časť kalendáraZábavno-poučná časť kalendára



  
Frölich



  
Neubart



  
Frölich



  

Kalendáre pred vznikom stálych Kalendáre pred vznikom stálych 
tlačiarní na Slovenskutlačiarní na Slovensku

 Latinské kalendáre – RegiomontanusLatinské kalendáre – Regiomontanus
– Rady na zachovanie zdraviaRady na zachovanie zdravia
– AvicenaAvicena
– StriedmosťStriedmosť
– Návody na liečbu koníNávody na liečbu koní

 Tlačené na území Čiech a MoravyTlačené na území Čiech a Moravy
 Prvý na Slovensku tlačený v češtine 1639Prvý na Slovensku tlačený v češtine 1639



  

Kalendáre – 17. storočieKalendáre – 17. storočie

 Najvýznamnejšia tlačiareň – Levoča Najvýznamnejšia tlačiareň – Levoča 
(Brewerovci) – levočský kalendár – v (Brewerovci) – levočský kalendár – v 
nemčine, maďarčine, dobovej slovenčinenemčine, maďarčine, dobovej slovenčine

 Zostavovatelia: Zostavovatelia: 
– Nemecký lekár David HerlitzNemecký lekár David Herlitz
– Kežmarský rodák Dávid Frölich a jeho Kežmarský rodák Dávid Frölich a jeho 

kalendárekalendáre
– Jan Neubart a jeho kalendáreJan Neubart a jeho kalendáre



  
Frölich 1649



  
Neubart 1700



  
Neubart 1700



  

Kalendáre 18. storočieKalendáre 18. storočie

 Čitatelia kalendárovČitatelia kalendárov
 CenzúraCenzúra
 Rozvoj prírodných viedRozvoj prírodných vied
 OsvietenstvoOsvietenstvo
 Ľudovýchovná a popularizačná spisbaĽudovýchovná a popularizačná spisba
 Na Slovensku ďalšie tlačiarenské centráNa Slovensku ďalšie tlačiarenské centrá

– (Bratislava, Žilina, Púchov, Košice, Banská (Bratislava, Žilina, Púchov, Košice, Banská 
Bystrica)Bystrica)



  

Nowý a starý, domownj y pocestný kalendář Nowý a starý, domownj y pocestný kalendář 

(Banská Bystrica, Ján Štefáni)(Banská Bystrica, Ján Štefáni)
 Zdravotno-osvetové príspevkyZdravotno-osvetové príspevky
 Wytah z Katechysmusa o ZdrawjWytah z Katechysmusa o Zdrawj  

– Jur Ribay - Jur Ribay - Katechyzmus o Zdrawj pro obecný Katechyzmus o Zdrawj pro obecný 
lid a Sskolskaulid a Sskolskau  MládežMládež  

– autor pôvodného diela nemecký lekár autor pôvodného diela nemecký lekár 
Bernhard Christoph FaustBernhard Christoph Faust

– české prekladyčeské preklady
 O Podiwném složenj lidského tělaO Podiwném složenj lidského těla  



  



  



  



    

Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť

Katarína PekařováKatarína Pekařová
katarína.pekarova@ulib.skkatarína.pekarova@ulib.sk
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