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PREHĽAD VÝVOJA KNIŽNIC NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

Zatiaľ by bolo predčasné pomýšľať na systematické dejiny knihov
níctva na Slovensku. To bude možné, až sa spracuje celý rad dielových 
otázok. V slovenskej literatúre sa doteraz venovala len veľmi malá po
zornosť skúmaniu a vykresleniu minulosti jednotlivých knižníc, a tak sa 
zatiaľ možno opierať predovšetkým len o cudzie práce, hlavne maďarské 
a nemecké. Aj keď prihliadneme na tie cudzie práce, ostáva ešte celý 
rad knižníc, o ktorých ani v cudzej literatúre nie sú nijaké historické 
údaje. Mnohé z týchto knižníc už zanikli, alebo sa vliali do iných väčších 
knižníc, takže získavanie historických údajov o nich bude veľmi ťažké. 
Ani napriek predvídaným ťažkostiam by nebolo dobré odkladať ešte dlhšie 
s postupným spracúvaním minulosti slovenských knižníc, keďže neskôr 
sa ťažkosti pri historickom prieskume ešte zvýšia. Medzi najmenej spra
covanými po stránke historického prieskumu sú u nás žiacke knižnice 
škôl, ktoré po roku 1918 neboli zachytené ani štatisticky. Preto dúfame, 
že sa nám podarí zorganizovať v rámci knihovedného odboru Matice 
slovenskej historicky a štatisticky prieskum knižníc všetkých druhov 
na území Slovenska. Zatiaľ výsledkom prvého podujatia na poli histo
rického a štatistického prieskumu významnejších vedeckých a odborných 
knižníc je sborník Knižnice na Sloi'ensku, v ktorom sú údaje hlavne 
o študijných vysokoškolských knižniciach, o oblastných študijných kniž
niciach a o niektorých významnejších historických knižniciach.

Tento prehľad je výberom z doteraz publikovaných dôležitejších 
údajov o minulosti knižníc na Slovensku, Mnohé údaje bude potrebné 
overovať, pretože najmä pri kláštorných knižniciach sa často udáva za
čiatok knižnice zhodne so založením k'áštora, čo nemusí byť vždy v sú
hlase so skutočnosťou. Aj pri spomenutých nedostatkoch je to prvý pokus 
o zhrnutie aspoň najpodstatnejších faktov z minulosti našich knižníc, 
z ktorých aj pri mnohých neúplnostiach vidieť, že ide o materiál zaují
mavý a v našich celkových kultúrnych dejinách nie bezvýznamný, takže 
jeho historické preskúmanie a spracovanie si zaslúži väčšiu pozornosť 
ako doteraz.

Pri vykreslení vývoja slovenského knihovníctva treba rozlišovať me
dzi všeobecnou históriou knihovníctva na Slovensku, ktorá siaha až do 
stredoveku, a medzi minulosťou vlastných národných knižníc, ktorých 
myšlienka sa začína ujímať až koncom XVIII. a hlavne v XIX. storočí. 
Slováci mali pochopiteľne účasť i pri budovaní knižníc na Slovensku
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koncom stredoveku a v prvých storočiach novoveku a vtedajšie knižnice 
boli určené predovšetkým pre potreby slovenského územia a obyvateľstva, 
ale myšlienka výlučného národného určenia jednotlivých knižníc sa vy
kryštalizovania až značne neskôr.

Medzi najstaršie doteraz zachované knižnice na Slovensku patrí ne
sporne knižnica kapituly v Bratislave, ktorá svojím pôvodom siaha až 
do XII. stor. Prvý inventár tejto knižnice, urobený roku 1425, udáva 
83, rukopisných kódexov. Odvtedy rástla hlavne z pozostalostí kanonikov. 
Posledný jej súpis zaznačil vyše 350 rukopisných kódexov. Druhou naj
staršou knižnicou v Bratislave je františkánska knižnica, ktorej počiatky 
siahajú do XIII. stor. Na východnom Slovensku sa koncom roku 1277 
spomína knižná zbierka spišského prepošta Muthmera. Do XIII.—XIV. 
stor. spadajú počiatky farskej knižnice v Spišskej Kapitule, ďalej knižni
ce Združenia 24. spišských farárov (Libraria 24 plebanorum regalium) 
v Levoči, o ktorej prvý archívny doklad je z roku 1405. Táto knižnica 
splynula neskôr so štyrmi inými menšími levočskými knižnicami v spo
ločnú farskú knižnicu, v ktorej sa sústredilo vyše 60 rukopisných kó
dexov. Ďalej do XIII. stor. spadajú začiatky knižnice dominikánskeho 
rádu v Košiciach, neskôr vznikla knižnica v kláštore na Skale útočišťa, 
v Lechnici a na iných miestach. V tomto období sa na západnom i na 
východnom Slovensku vyvinulo vyspelé umenie iluminátorské. Dokladom, 
že kultúrna úroveň na Slovensku bola vysoká i v XV. stor., je, že v slo
venských knižniciach sa uchovalo okolo 2 000 inkunábul, z ktorých však 
skoro polovica prešla hlavne v XVIII. a XIX. stor. do knižníc v Buda
pešti. Prevažná väčšina týchto inkunábul sa zachovala v kláštorných 
knižniciach, z ktorých zbierok okolo 500 prvotlačí v rokoch 1950-51 
získala Knižnica Slovenskej univerzity.

Z XV. stor. máme prvý archívny záznam o knižnici pri kôstole sv. 
Egídia v Bardejove, ktorý je z roku 1428. Roku 1439 odkázal bratislav
ský občan Mikuláš Pachard svoju knižnicu synovi Jánovi. Roku 1444 je 
doložená knižnica v Spišskej Starej Vsi. Roku 1450 pri vyrabovaní bra
tislavského hradu prišiel bratislavský hlavný župan Juraj Rozgony o po
četnú zbierku kníh, medzi ktorými boli aj viaceré knihy zdobené zlatom 
a striebrom. Roku 1467 sa založila františkánska knižnica v Skalici. Z ro
ku 1476 je prvý archívny záznam o knižnici v Hronskom Svätom Beňa- 
diku a z roku 1495 o knižnici pri farskom kostole sv. Mikuláša v Trnave. 
Z roku 1496 sa zachoval doklad o tom, že dvorský duchovný kráľovnej 
Márie zdedil knižnicu po spišskom kanonikovi Jurajovi Leudeschidtovi. 
Okrem toho z XV. stor. sú záznamy o knižných zbierkach levočského 
kaplána Valentína Beisa, o farskej knižnici v Kremnici a o knižnej 
zbierke farára Ambrusa zo Spišských Vlachov. Ďalej je zaznačené, že 
koncom XV. stor. poručil bardejovský farár G. Petri 88 diel knižnici 
kostola sv. Egídia. Z tohože storočia je údaj o tom, že bratislavký mest
ský pisár Liebhardt Eykynwelter mal 36 zväzkov kníh, z ktorých väčšinu 
sám prepísal. Konečne sa treba zmieniť, že musela jestvovať knižnica 
aj pri bratislavskej stredovekej univerzite, zvanej Academia Istropolitana, 
účinkujúcej v rokoch 1467—1491, i keď zatiaľ nie sú archívne doklady 
o existencii tejto knižnice. Je však známe, že knižnice mali aj jednotliví 
profesori tejto univerzity, najmä veľprepošt Juraj Schônberg, astronóm
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Juraj Miiller-Regiomontanus a astronóm Martin Ilkus. Za zmienku stojí 
údaj, že roku 1493 je v Košiciach doložený kníhkupec.

Na začiatku XVI. stor. sú okrem iných zaznačené údaje mapr. o tom, 
že do knižnice kostola sv. Egídia sa dostala knižná zbierka bardejovského 
farára Baltazára Blutfogela, ďalej sa zaznačuje roku 1538, že slovenský 
kazateľ v Prešove dostal jednu zlatku ako podporu na nákup kníh. Keď 
roku 1556 zničil oheň kláštor dominikánov v Košiciach, odišli títo z mesta, 
odovzdajúc svoje knihy mestu. Keď sa roku 1699 vrátili, mesto im vrá
tilo okrem 52 kníh podľa zoznamu ešte 31 kníh, ktoré z ich knižnice 
zachránilo po ich odchode. Trnavský arcibiskup Mikuláš Oláh zanechal 
roku 1568 ako pozostalosť 49 kníh. Knižnica nitrianskeho biskupa Za- 
chariáša Mossotzyho-Rohožníka mala roku 1587 938 zväzkov kníh a 30 
rukopisných kódexov, ktoré boli uložené v desiatich skriniach. Túto 
knižnicu neskôr dostalo po prechodnom vlastnení jeho príbuznými je
zuitské kolégium v Bratislave. Roku 1586 bývalý trnavský farár Mikuláš 
Telegdi odkázal trnavským jezuitom v rámci pozostalosti 272 diel. Vy
nikajúci európsky humanista Ján Sambucus, pôvodom z Trnavy, ktorý 
si získal hodnosť dvorského lekára, radcu a dejepisca cisára Maximi- 
liána II., mal knižnicu s vyše 5 000 zväzkami, z ktorej 530 zväzkov kúpila 
dvorská knižnica vo Viedni za 2 500 dukátov a po jeho smrti ďalších 
2 618 zväzkov. Inventár majetku kapitána hradu v Banskej Štiavnici 
z roku 1595 zaznačil 350 kníh. Okrem toho jestvovala už v XVI. stor. 
cirkevná knižnica v Prešove, ktorej prvý inventár z roku 1606 zaznačil 
175 diel v 224 zväzkoch. Podobne v tomto storočí sa vyvinula knižnica 
pri kostole sv. Alžbety v Košiciach. Kníhkupci sú doložení k roku 1506 
v Trnave a k roku 1519 v Prešove. Okrem toho je rad menej význam
ných záznamov o menších knižných zbierkach na území Slovenska v tomto 
období.

Je pochopiteľné, že aj vo vývoji knižníc na Slovensku, hlavne cirkev
ných, zanechali stopu aj zmeny v náboženskej štruktúre obyvateľstva. 
Keď sa niektorých kostolov zmocnili protestanti, prevzali aj knižnice. 
Pretože im však svojím zameraním nezodpovedali, na niektorých mies
tach, napr. v Bardejove, v Košiciach a v Prešove, dali ich na verejné 
používanie mestu, doplňujúc ich inými náučnými dielami. Tak sa vytvorili 
v niektorých knižniciach dve vrstvy z pred reformačného a reformačného 
obdobia. Neskôr zas katolíci prevzali naspäť niektoré knižnice. Napr. pri 
prebraní kostola sv. Alžbety roku 1604 bol spísaný inventár, ktorý zazna
čil aj knižné zbierky.

Počínajúc XVII. stor. cenné knižné zbierky sa zakladali pri vzmáha
júcich sa študijných ústavoch stredoškolských, kým vysokoškolské štú
dium absolvovali tunajší poslucháči jednak na univerzitách v Nemecku 
vo Wittembergu, v Jene, vo Vratislavi, čiastočne i na Sorbonně, v Ríme 
a v Štýrskom Hradci. Až roku 1635 bola na Slovensku založená jezuitská 
univerzita v Trnave a roku 1660 jezuitská univerzita v Košiciach, avšak 
o ich knižniciach vieme pomerne málo.

Knižnica trnavskej univerzity mala podľa katalógu z roku 1690 už 
5 000 zväzkov a bola v tom čase najvýznamnejšou knižnicou v Uhorsku. 
Po zrušení univerzity roku 1777, väčšia časť knižnice prešla s univerzitou 
do Budína. Z knižnice univerzitného kolégia V Trnave roku 1777 bola
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prenesená jedna tretina zväzkov do Budína, jedna tretina (hlavne práv
nické a štátovedné knihy) pripadla právnickej akadémii v Trnave, ktorá 
sa roku 1777 založila náhradou za zrušenú univerzitu, a tretina sa roz
delila medzi farárov, takže ostala zväčša na území Slovenska. Keď práv
nická akadémia prešla roku 1784 do Bratislavy, previezla so sebou aj 
knižnicu.

Pokiaľ ide o bližšie údaje o knižnici trnavskej univerzity, z jej kata
lógu z roku 1690 sa zachovali údaje o jej rozdelení. Bo’a rozdelená na 
21 tried: sv. písmo, cirkevní otcovia, scholastická teológia, mravoveda, 
kanonické právo, občianske právo, filozofia, lekárstvo, matematika, po
lemika, apologetika, cirkevné dejiny, politika, stará a novoveká latinčina, 
duchoveda, životopisy, knihy grécke a hebrejské, maďarské, české a slo
venské, nemecké, talianske, francúzske a španielske. Do vedeckých tried 
(17) boli zaradené knihy latinské, kým ostatné knihy boli v osobitných 
4 triedach. Ako zaujímavosť možno uviesť, že dve z pôvodných skríň 
knižnice trnavskej univerzity sú uchované v knižnici Spolku sv. Vojtecha.

Značne menej vieme o knižnici košickej univerzity, ktorá bola zalo
žená roku 1660. Táto po zrušení jezuitského rádu roku 1773 účinkovala 
ešte do roku 1777 ako Alma Universitas Episcopalis. Knižnica tejto uni
verzity mala roku 1774 4 800 zväzkov. Roku 1777 bola spo’u s trnavskou 
univerzitou prenesená do Budína. V Košiciach sa náhradou za zrušenú 
univerzitu založila kráľovská akadémia s právnickou a filozofickou fakul
tou. Podstatná časť košickej univerzitnej knižnice ostala zachovaná pre 
akadémiu, okolo 1500 zväzkov. Neskôr, roku 1784, bola ku knižnici 
akadémie pripojená aj knižnica zrušeného jezuitského kolégia s okolo 
9 000 zväzkami, ktorá bola roztriedená do 17 tried, takže knižnica aka
démie prekročila stav 10 000 zväzkov.

Ináč v XVII. stor. bol založený ešte celý rad cirkevných i súkrom
ných knižníc. Tak roku 1600 sa založila františkánska knižnica v H'ohovci 
a knižnica prepozitúry v Novom Meste nad Váhom. V tomže roku pripadla 
po smrti bardejovského učiteľa Mikuláša Erharda jeho knižnica chrámo
vej knižnici sv. Egídia. K roku 1602 sa poja začiatky františkánskej 
knižnice v Skalici. K roku 1608 je záznam o tom, že ev. farár v Modre 
Valentín Weber zanechal knižnicu s 50 zväzkami. Roku 1625 sa založila 
knižnica jezuitského kolégia v Bratislave, ktorá roku 1641 mala už 2191 
diel, z toho len 26 maďarských. K roku 1630 sa poja začiatky františ
kánskej knižnice v Nitre a k roku 1633 františkánskej knižnice v Trnave. 
Z roku 1639 sa zachoval archívny údaj, že zomrelý učiteľ Gašpar Seifried 
zo Spiša zanechal 141 kníh a v tomže roku ie údaj, že pôvodnú knižnicu 
biskupa Mossotzyho-Rohožníka kúpilo jezuitské kolégium od kanonika 
Kecskesa v Bratislave. Roku 1648 si zakladá knižnicu jezuitské kolégium 
v Banskej Bystrici, ktoré si na začiatku vypožičalo knihy hlavne od mesta, 
ktoré mesto najskôr vymáhalo. K roku 1650 sa poja začiatky františkán
skej knižnice v Malackách. Inventár z roku 1655, zostavený po smrti 
rektora prešovskej školy Jána Mathaeidesa, obsahuje 150 diel. K roku 
1656 je záznam o tom, že hlavný župan turčiansky František Révay 
zanechal 273 diel. O rok neskôr ie zaznačené, že knižnica Andreja De- 
máteiho obsahovala 70 diel v 83 zväzkoch. Začiatky piaristickej knižnice 
v Prievidzi sa kladú k roku 1666, knižnice milosrdných bratov v Bratislave
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v roku 1669, františkánskej knižnice v Bardejove k roku 1670 a minorit- 
skej knižnice v Levoči k roku 1Ь79. K roku 1687 je záznam o tom, že po 
smrti popraveného kupca v Prešove Žigmunda Zimmermanna bola s jeho 
majetkom zhabaná aj knižnica so 406 zväzkami kníh. Okrem toho mô
žeme spomenúť aspoň to, že v XVII. stor. boli založené knižnice Ev. 
kolégia v Prešove, Ev. gymnázia v Banskej Bystrici, knižnica Thokô yho 
v Kežmarku, knižnica Thurzovcov na Spiši a knižnica J. Radvanszkého 
v Rad vani.

Aj v XVIII. stor. vznikol rad významnejších knižníc, ktoré ešte stále 
mali prevažne ráz cirkevný alebo súkromný. Tak k roku 1700 sa udá
vajú začiatky františkánskej knižnice v Okoličnom, k roku 1701 piaristic
kej knižnice v Nitre, k roku 1710 ev. cirkevnej knižnice v Levoči, k roku 
1716 františkánskej knižnice v Žiline, k roku 1720 knižnice Ev. lýcea 
v Bratislave, k roku 1720 knižnice Ev. lýcea v Kežmarku a k roku 1729 
piaristickej knižnice v Rožňave. Začiatkom XVIII. stor. sa vyvinula kniž
nica Illésházyovcov v Dubnici, ktorú roku 1729 spracúval autor prvej 
latinskej obrany Slovákov Ján B. Magin. K roku 1739 sa kladú počiatky 
františkánskej knižnice v Kremnici, ako aj knižnice piaristického gym
názia v Sabinove a k roku 1740 františkánskej knižnice v Beckove. 
Knižnica Jána Františka Réviczkého v Abovskej župe dosiahla roku 1742 
439 zväzkov. Roku 1748 sa zakladá františkánska knižnica vo Fiľakove, 
roku 1750 knižnica Pálffyho na Červenom Kameni, roku 1751 knižnica 
milosrdných bratov v Spišskom Podhradí a roku 1771 knižnica teologic
kého seminára v Nitre. Roku 1774 po zrušení jezuitského rádu prešla 
väčšina knižných fondov z knižníc jezuitských kolégií v Banskej Bystrici, 
v Levoči, v Skalici, v Trenčíne a z kláštorov v Žiline a v Prešove, ako aj 
lekárne v Bratislave do fcudínskej univerzitnej knižnice. Roku 1773 vzniká 
knižnica E. Berczeviczyho vo Veľkej Lomnici. Začiatok jestvovania pia
ristickej knižnice v Banskej Štiavnici sa udáva k roku 1776, kapitulnej 
v Banskej Bystrici k roku 1776, františkánskej v Prudkom k roku 1789, 
knižnice S. Rakovszkého v Bratislave k roku 1792, cirkevnej ev. knižnice 
v Levoči k roku 1796 a biskupskej v Rožňave k roku 1799. Okrem toho 
sa kladie do XVIII. stor. začiatok biskupskej knižnice v Košiciach a sú
kromných knižníc grófa F. Mariássyho v Markušovciach, baróna D. Med- 
nyánszkeho v Rakoviciach, ďalej v Bratislave knižnice arcibiskupa 
Bathyányho, grófov Festeticha, Erdôdyho a Zichyho, barónov Jesenáka, 
Torkoscha, Adonyho, Kehlera, Rottensteina a knižníc dr. Sluhu, Skerletza, 
Schomschitza, Kempeíena, Stettnera a Surkovitsa a konečne v Trnave 
S. P. Munkátschyho a v Banskej Štiavnici notára Rauschera. Zo S'ovákov 
svoje knižnice pochopiteľne mali viacerí slovenskí spisovatelia, združení 
okolo Tovarišstva, ďalej Juraj Ribay, Adam František Kollár, od roku 
1774 riaditeľ Dvorskej knižnice vo Viedni, ev. farár Michal Institoris, 
biskup Juraj Klimo z Lopašova, ktorý v Pätikostolí založil knižnicu, ktorá 
vzrástla na 15 000 zväzkov, a už v XVIII. stor. zbieral knihy Vavřinec 
Čaplovič, ktorý neskôr odkázal svoje veľkú bibliotéku Oravskej župe.

Pokiaľ ide o vývoj knižníc na Slovensku v XIX. stor., je dosť prudký, 
ale prekonal i zásadnú zmenu v rečovom a obsahovom zameraní, keďže 
do konca XIX. stor. podstatná časť knižných fondov mala ráz medziná
rodnej kultúrnej orientácie, reprezentovanej predovšetkým latinskou
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európskou tvorbou, kým ostatné reči boli zastúpené len čiastočne, najmä 
nemčina. Od začiatku XIX. stor. nastáva aj v knižniciach na Slovensku 
silný nápor maďarizačných tendencií a pozície, ktoré predtým v knižni
ciach mala latinská tvorba, nárokuje si tvorba maďarská. Tak už koncom 
XIX. stor. absolútna väčšina knižníc má prevažujúci ráz maďarský.

Roku 1885 A. Gyôrg spracoval prvú oficiálnu štatistiku knižníc v býv. 
Uhorsku pod titulom Magyarország kôz- és magankônyvtárai 1885-ben, 
v ktorej sa okrem počtu zväzkov udáva pri väčších knižniciach aj krátka 
história, spôsob a rozsah katalogizácie, umiestenie, počet výpožičiek, roz
delenie podľa vedných odborov a pod. Zaujímavé je uviesť aspoň najvýz
namnejšie knižnice, ktoré majú nad 10.000 zväzkov. Na Slovensku mali 
nad 10.000 zväzkov Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíne (zal. roku 
1839, 50.553 zväzkov), Ev. lyceálna v Bratislave (37.890 zväzkov), Ev. 
lyceálina v Kežmarku (28.300 zväzkov), Aponyiovská v Oponiciach (26.000 
zväzkov), Zayovská v Uhrovci (zal. roku 1840, 20.500 zväzkov), Arcibis
kupského hlavného gymnázia v Trnave (19.713 zväzkov), súkromné poži
čovne Z. Steinera v Bratislave (18.000) a G. Hackenasta, tamže (18.000 
zväzkov), Kat. hlav. gymnázia, tamže (17.332 zväzkov), Právnickej aka
démie v Košiciach (16.845 zväzkov), Banskej a lesníckej akadémie 
v Banskej Štiavnici (zal. roku 1784, 16.460), jezuitská knižnica
v Bratislave (15.130), Ev. kolégia v Prešove (15.000 zväzkov), Mestská 
knižnica v Lučenci (14.486 zväzkov), kniežaťa A. Kaczinczyho v Zemplíne 
(13.000 zväzkov), požičovňa kníh S. Révayho v Prešove (12.600 zväzkov), 
biskupa A. Ipolyiho vo Sv. Kríži nad Hronom (12.500 zväzkov), grófa S. 
Rakovszkého v Bratislave (12.000 zväzkov), Právnickej akadémie, tamže 
(12.000), Štát. hlav. gymnázia v Lučenci (zal. roku 1850, 11.504 zväzkov), 
grófa E. Andrássyho v Betliari (11.251 zväzkov), Štát. reálky v Bratislave 
(zal. roku 1851, 11.207 zväzkov), grécko-kat. biskupstva v Prešove 
(10.260), konfiškovanej knižnice Matice slovenskej v Martine (zal. roku 
1863, 10.075 zväzkov) a grófa A. Sztarayho v Michalovciach (zal. v XIX. 
stor., 10.000 zväzkov).

Ináč pomerne bohaté boli knižnice stredoškolských ústavov štátnych 
aj cirkevných, ktoré sa zakladali od XVIII. stor. Podľa štatistiky z roku 
1885 mali na území Slovenska knižnice vysokých škôl spolu 87.751 zväz
kov, knižnice štátnych aj cirkevných stredných škôl 269 324 zväzkov, 
ďalej knižnice štátnych úradov a ústavov 24.458 zväzkov, katolícke cir
kevné knižnice 258.621 zväzkov (z toho kláštorné knižnice 179 504 a die
cézne a iné 79.118 zväzkov), gréckokatolícke cirkevné knižnice 10.260 
zväzkov, evanjelické cirkevné knižnice 18.454 zväzkov, spolkové knižnice 
35.147 zväzkov, požičovne kníh 84.106 zväzkov a väčšie súkromné kniž
nice (nad 1000 zväzkov) 287.227 zväzkov. Celkove väčšie knižnice, štatis
ticky zachytené na území Slovenska, mali roku 1885 1,030.213 zväzkov, 
čo predstavovalo asi 15% z celkového počtu knižných fondov v bývalom 
Uhorsku. Možno povedať, že s výnimkou Budapešti, kde boli sústredené 
najväčšie knižnice, a časti Sedmohradska, malo územie Slovenska pomerne 
najhustejšiu sieť knižníc.

V uhorskej štatistike z roku 1912—1913, ktorá bola uverejnená 
v publikácii Magyar Minerva — A Magyarországi múzeumok ss kônyv- 
tärak czímkônyve, V. roč., 1915, je zachytené na území Slovenska okolo
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250 väčších knižníc verejnoprávneho charakteru s 1,445.103 zväzkami. 
V tomto počte nie sú zahrnuté súkromné knižné zbierky, takže celkový 
počet zväzkov všetkých knižníc sa blížil k číslu 2,000.000 zväzkov. Väčšina 
knižníc bola sústredená v dvadsiatich knižných centrách. V Bratislave 
bolo 28 knižníc s 218.908 zväzkami, v Košiciach 27 so 187.554 zväzkami, 
v Nitre 10 so 106.131 zväzkami, v Banskej Štiavnici 10 s 84.056 zväzkami, 
v Martine 2 s 81.346 zväzkami, v Prešove 13 s 67.116 zväzkami, v Ko
márne 10 s 59.349 zväzkami, v Kežmarku 3 s 52.778 zväzkami, v Lučenci 
5 s 52.348 zväzkami, v Banskej Bystrici 12 so 49.607 zväzkami, v Trnave 
5 so 43.736 zväzkami, v Dolnom Kubíne 3 so 43.493 zväzkami, v Rimav
skej Sobote 7 so 42.360 zväzkami, v Levoči 6 so 41.142 zväzkami, v Jasové 
1 s 38.279 zväzkami, v Rožňave 8 s 37.607 zväzkami, v Trenčíne 7 s 28.315 
zväzkami, v Leviciach 6 s 24.919 zväzkami, v Kremnici 10 s 22.376 zväz
kami a v Skalici 3 s 21.499 zväzkami. Boli to knižnice stredoškolských 
a vysokoškolských ústavov, úradov, spolkov, múzeí, ďalej knižnice cir
kevné a i. Z celkového počtu 1,445.103 zväzkov pripadlo na knižnice 
týchto centier 176 knižníc s 1,302.919 zväzkami, kým ostávajúcich 66 
knižníc malo spolu len 142.184 zväzkov. Z tohto vidieť, že knižnice boli 
pred rokom 1918 skoncentrované väčšinou v starých geografických, hos
podárskych, cirkevných a kultúrnych centrách. Novšieho dáta bolo vytvo
renie veľkých knižníc v Martine a v Dolnom Kubíne. Ináč rozvrstvenie 
centier bolo celkove rovnomerné.

Tesne pred prvou svetovou vojnou najväčšie knižnice na území Slo
venska patrili knižnice Muzeálnej slovenskej spoločnosti (60 000—80.000 
zväzkov), Diecézna bibliotéka v Nitre (54.960 zväzkov), knižnica Horno
uhorského múzea v Košiciach (50.000 zväzkov), Ev. lýcea v Kežmarku 
(47.133 zväzkov), čaplovičova v Dolnom Kubíne (40.980 zväzkov), Ev. 
lýcea v Bratislave (40.784 zväzkov), premonštrátskej prepozitúry v Jasové 
(38.279 zväzkov), Verejná župná knižnica v Komárne (37.370 zväzkov), 
knižnica Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici (34.474 zväz
kov), Právnickej akadémie v Košiciach (30 000 zväzkov), Ev. kolégia 
v Prešove (29.259 zväzkov), Mestská verejná knižnica v Bratislave (28 887 
zväzkov), Mestská knižnica v Lučenci (25.076 zväzkov) a biskupská v Ko
šiciach (24.092 zväzkov).

Roku 1915 sa založila knižnica Alžbetínskej univerzity v Bratislave, 
ktorá spojením jezuitskej, mestskej, akademickej knižnice s novými prí
rastkami vzrástla do roku 1919 na 84.826 zväzkov.

Ak máme oceniť celkovú situáciu knižníc na Slovensku pred rokom 
1918, treba objektívne priznať, že tu bolo pomerne mnoho väčších kniž
níc. Ako sme už spomenuli, nástup maďarizácie sa prejavil predovšetkým 
stále stúpajúcim nátlakom na vedúcich knižníc, aby zakupovali predo
všetkým maďarské vydania. Tak postupne nadobudla aj na území Sloven
ska prevažná väčšina knižníc, najmä študijných ústavov a iných štátnych 
alebo pološtátnych úradov a ustanovizní maďarský ráz. Ľudové knihov
níctvo bolo ešte len v začiatkoch a jeho organizovanie na území Slovenska 
bolo viac-menej kontrolované maďarizačným Hornouhorským vzdelávacím 
spolkom (F. M. K. E.), takže pre naše územie sa ľudovým knižniciam 
ukladali priamo maďarizačné úlohy. Aj napriek týmto nepriaznivým 
okolnostiam je však potrebné priznať značný význam skutočnosti, že na
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území Slovenska bola pred rokom 1918 pomerne bohatá sieť knižníc často 
so starými historickými koreňmi, a to tým viac, že na budovaní mnohých 
z nich sa zúčastnili aj slovenskí činitelia a že často, hlavne pred nástu
pom maďarizačných tendencií, slúžili predovšetkým slovenskému obyva
teľstvu. Okrem toho tieto knižné fondy ostali po roku 1918 na našom 
území a aj keď väčšinou staršie inorečové knižnice prestali postupne 
hrať úlohu všeobecného vzdelávacieho prameňa pre široké masy obyva
teľstva, ostávali dôležitým rezervoárom pre vytváranie nových väčších 
knižničných celkov. Bude úlohou ďalšieho historického výskumu sledovať, 
ako sa z jednotlivých starších knižníc formovali knižnice väčšie, regio
nálneho významu. Preto je potrebné venovať týmto knižniciam zvýšený 
záujem a zisťovať, pokiaľ sú vôbec údaje zachované, ako sa fondy jedno
tlivých starších knižníc na Slovensku spájali, alebo delili, kto sa stával 
ich majiteľom, ako zanikali rozpredávaním alebo pre iné príčiny, napr. 
požiare, vojnové udalosti a pod.

* * *

Je pochopiteľné, že nás zaujíma predovšetkým vývoj slovenského 
národného knihovníctva, teda také knižnice, pri budovaní ktorých sa 
uplatňoval okrem iných cieľov predovšetkým cieľ slúžiť slovenskému ľudu 
a povzneseniu slovenskej kultúry. Doteraz ešte nemáme do podrobnosti 
spracované ani dejiny slovenského národného knihovníctva, a preto sa 
môžeme oprieť len o neucelené údaje. O vzniku slovenských knižníc 
s výslovným národným poslaním môže byť reč len od tých čias, keď 
sa S’ováci začínajú formovať v novodobý národ — teda od posledných 
desaťročí XVIII. stor. Zatiaľ máme z tohto obdobia iba jediný údaj o tom, 
že v sedemdesiatych rokoch XVIII. stor. vybudoval bernolákovec dr. Ši
mon Fába knižnicu pre slovenský ľud pri slovenskom kostolíku sv. Mi
chala v Trnave. Zatiaľ nemáme doklad o tom, či Slovenské učené tovariš
stvo, založené Bernolákom v Trnave roku 1792, vybudovalo väčšiu spolko
vú knižnicu, i keď jednotliví príslušníci Tovarišstva, najmä A. Bernolák, 
t. Bajza, J. Fándly, J. Hollý, prof. Kasanický, I. Jurček, J. Koreska a i. 
mali väčšie knižné zbierky.

Významným zberateľom slovanských kníh a rukopisov bol Juraj 
Ribay, ktorého knižnica obsahovala vyše 2000 slovanských diel. Ribay 
roku 1793 vypracoval návrhy na založenie kultúrneho spolku, ktorý okrem 
iného mal mať v programe aj vybudovanie knižnice, ktorá by bola prí
stupná členom spolku. Tento návrh sa však neuskutočnil.

Z väčších slovenských zberateľov týchto čias možno spomenúť ešte 
Vavrinca Čaploviča, kanonika Juraja Palkoviča, Martina Hamuljaka, Mi
chala Rešetku, Pavla J. Šafárika, Floriána Červeňa.

Martin Hamuljak sa už roku 1829 zaoberal myšlienkou založiť ústred
nú slovenskú knižnicu. Už roku 1820 bola verejnosti sprístupnená kniž
nica Michala Rešetku, ktorá mala neskôr okolo 700 spisov inorečových 
a jej časť tzv. Čisto-slovenská knihovňa mala okolo 1000 diel slovenských 
spisovateľov a desiatky nevydaných rukopisov slovenských autorov, láto 
knižnica sa spolu s bohatou knižnicou Martina Hamuljaka stala základom 
Knižnice Matice slovenskej. Keď sa založil roku 1834 Spolok milovníkov
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reči a literatúry slovenskej a roku 1844 slovenský kultúrny spolok Tatrín, 
nebolo pojaté do ich programu založenie ústrednej slovenskej knižnice. 
Až Matica slovenská po svojom založení roku 1863 začala sústavne zhro
mažďovať diela pre ústrednú slovenskú knižnicu. Roku 1865 Michal 
Chrástek, tajomník Matice slovenskej, uverejnil v Letopise Matice slo
venskej výzvu, aby sa všetky slovenské, tlačou vydané knihy zaslali po 
jednom exemplári do Knižnice Matice s.ovenskej, takže tu je vyslovená 
prvý raz myšlienka povinných konzervačných výtlačkov pre Knižnicu 
Matice slovenskej, zastávajúcej u nás funkciu slovenskej národnej kniž
nice. Roku 1869 pri prevezení Knižnice Matice slovenskej z Banskej 
Bystrice do Martina Fr. Sasinek, ktorý sa stal knihovníkom tejto knižnice, 
obšírnejšie rozvinul otázku vytvorenia slovenskej národnej knižnice vo 
svojom článku v Pešťbudínskych vedomostiach. Roku 1875, keď Maticu 
slovenskú zatvorili, zhabali i jej bibliotéku, obsahujúcu už vyše 10.000 
zväzkov.

Roku 1890 vzniká v Martine združenie s názvom Múzeum a Biblioté
ka, ktoré prebralo úlohu zbierať okrem múzeá nych predmetov aj knižné 
pam'atky, hlavne pokial majú vzťah k slovenskej kultúre. Knižnica tohto 
združenia mala už roku 1892 do 5000 zväzkov a do roku 1896 vzrástla 
na 8736 zväzkov. Uložená bola v martinskom Národnom dome, preto sa 
nazývala aj knižnica Domu.

Roku 1893 založil nadšený zberateľ národných pamiatok Andrej 
Kmeť Muzeálnu slovenskú spoločnosť v Martine, ktorá začala budovať 
aj ústrednú slovenskú vedeckú knižnicu. Roku 1896 prevzala do depozitu 
knižnicu Domu. Do roku 1907 bola knižnica MSS umiestená spolu s ostat
nými zbierkami v budove Národného domu. Roku 1907 sa presťahovala 
do novej budovy múzea, kde jej boli pridelené dve a neskôr tri miest
nosti. Knižnica MSS vzrastala ckrem drobnejších darov hlavne získaním 
väčšieho počtu značných knižných zbierok z pozostalostí a darov slo
venských vlastencov, z ktorých hodno spomenúť aspoň knižnice Júliusa 
Plošica (546 zväzkov), Michala Chrástka, Jozefa Kohútha, Ľudovíta Riznera, 
dr. Gustava Rátha, Pavla Křižku (450 zväzkov), Jozefa Inštitorisa, Andre
ja Kmeťa (429 a 1743 kníh), Fraňa Šujanského (1120 zväzkov), Karola 
Šoltésa (1000 zväzkov), dr. Gustáva Zechentera (250 zväzkov), Gregora 
Urama (414 zväzkov), Františka R. Osvalda (280 zväzkov), Miroslava Ko- 
valevského (1120 kníh), Karola A. Medveckého, Samuela Czambela, Ho
dinku, Pavla Mudroňa, Gustava Tomalu, Andreja Budayho a radu iných. 
Už roku 1898 mala okolo 20.000 zväzkov, roku 1900 24 000 zväzkov a 
tesne pred rokom 1918 oko’o 60.000 zväzkov, čo predstavuje v úzkych 
vtedajších slovenských pomeroch pod útlakom uhorskej vlády značný 
úspech. Táto knižnica bola pomerne slušne skatalogizovaná. Funkciu kni
hovníka postupne vykonávali Andrej Sokolík, Andrej Halaša a Ema Go’d- 
pergerová. Požičovná služba bola pomerne nízka pre malý počet slo
venských kultúrnych pracovníkov.

Pred rokom 1918 ešte v našich národných pomeroch mali určitý vý
znam skromné knižnice slovenských študujúcich na niektorých vysokých 
školách katolíckych (napr. pri teologickom seminári v Banskej Bystrici) 
aj evanjelických (napr. na Ev. kolégiu v Prešove). Práve tak menšie kniž
nice vznikli aj pri slovenských gymnáziách v Revúcej, v Kláštore pod
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Znievom a v Martine. Význam pre vzrast národnej kultúry mala aj 
knižnica Spolku sv. Vojtecha, ktorá sa začala tvoriť hneď po vzniku 
spolku roku 1857, aj keď bol schválený až roku 1870. Táto knižnica 
síce venovala prvoradú pozornosť predovšetkým náboženskej spisbe, ale 
staršia aj novšia slovenská literatúra v nej bola pekne zastúpená. Zo 
súkromných knižníc aj rozsahom (6000 zväzkov) aj počtom slovenských 
diel vynikala na začiatku XX. stor. knižnica Riznerova.

Ľudové knihovníctvo bolo pred rokom 1918 slabo vyvinuté a aj 
väčšina ľudových knižníc mala maďarský ráz, ba priamo maďarizačné 
poslanie, čo osvetľuje dostatočne skutočnosť, že veľkú časť z okolo 200 
ľudových knižníc, ktoré na Slovensku boli, väčšinou kontroloval Horno
uhorský vzdelávací spolok (F. M. K. E.). Len malý počet z ľudových 
knižníc, zväčša cirkevného zamerania, si zachoval slovenský ráz.

* * *

Po vzniku Československej republiky sa ukázala potreba začať s bu
dovaním ľudového knihovníctva na Slovensku od začiatku. Najprv sa 
ponechalo dobrovoľnej iniciatíve obcí budovať knižnice, kým štátne orgány 
len finančne podporovali budovanie knižníc. Hlavná úloha pri zriaďovaní 
slovenských ľudových knižníc sa zverila Matici slovenskej, obnovenej ro
ku 1919. Podľa štatistiky z roku 1925 bolo už na Slovensku 2314 knižníc 
spolu so 150.728 zväzkami. Výpravňa kníh pri Matici slovenskej z toho 
zariadila knižnice v 1625 obciach spolu so 68.577 zväzkami. Okrem toho 
sa zriadilo 59 putovných knižníc s 2795 zväzkami. Knihovníkov bolo 2337, 
z čoho tri štvrtiny boli učitelia.

Podľa štatistiky z roku 1937 bolo už 3033 ľudových knižníc spolu 
so 717.631 zväzkami. V tomže roku mali tieto knižnice 149,216 čitateľov, 
ktorí prečítali 1,310.884 zväzkov. Okupovaním južného Slovenska Maďar
skom roku 1938 sa stav znížil o 678 knižníc, kým pripojením časti se
vernej Oravy a Spiša pribudlo 34 knižníc. Zo 678 odstúpených knižníc, 
ktoré pripadli k Maďarsku, 527 zlikvidovali maďarské úrady. Roku 1942 
bolo na Slovensku 2590 knižníc so 631.274 zväzkami, kým čitateľov bolo 
126.950 a prečítalo sa 1,141.190 zväzkov kníh. Veľké škody na knižniciach 
vznikli najmä cez frontové udalosti v oblasti východného Slovenska. 
Napr. v okresoch Sobrance, Medzilaborce, Humenné, Snina boli celé kniž
nice zničené na 80%. To platí do značnej miery aj o území Slovenského 
národného povstania.

Po vojnových stratách a čiastočne aj po vyraďovaní politicky závad- 
nej literatúry roku 1945 a 1946 veľmi poklesol počet zväzkov v ľudových 
knižniciach, takže podľa štatistiky z roku 1946 bolo na Slovensku 2186 
ľudových knižníc s 379.615 zväzkami, ktoré 63.998 čitateľom požičalo 
465.714 zväzkov. Preto vládne kruhy venovali veľkú starostlivosť rýchle
mu doplňovaniu ľudových knižníc a tak už roku 1947 mali knižnice 
573 562 zväzkov, roku 1948 v 3228 knižniciach bolo už 905.066 zväzkov, 
pričom 142.579 čitateľom sa požičalo 1,292.253 zväzkov, roku 1950 v 3483 
knižniciach bolo 1,372.499 zväzkov (pôžičiek bolo 1,867.876 zväzkov) a 
koncom roku 1952 bolo už 3680 ľudových knižníc s 1,671.112 zväzkami, 
ktoré 313.826 čitateľom požičali 2,014.813 zväzkov. Z týchto knižníc na
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Bratislavský kraj pripadlo roku 1952 485 s 282.978 zväzkami a 528.287 
pôžičkami, na Nitriansky kraj 579 s 263.937 zväzkami a 361.892 vý
požičkami, na Banskobystrický kraj 589 a 261.389 zväzkami a 298.992 
výpožičkami, na Žilinský kraj 492 s 250.106 zväzkami a 230.522 výpožič
kami, na Košický kraj 466 s 393.585 zväzkami a 341.527 výpožičkami 
a na Prešovský kraj 775 s 269.123 zväzkami a s 253.593 výpožičkami, 
takže relatívne sa najlepšie využívali knižné fondy v Bratislavskom a 
v Nitrianskom kraji, kým relatívne najbohatšie knižnice boli v Košickom 
kraji. Rozvoj knižníc a hlavne požiadavka zvýšenia práce s čitateľmi si 
vynútili zaradenie väčšieho počtu profesionálnych knihovníkov do ľudo
vých knižníc. Tak roku 1948 ich bolo 40, roku 1952 už 108 a roku 1953 
až 204. Podobne zvýšená kontrola ľudových knižníc si vyžiadala ustano
venie osobitných knižničných inšpektorov, ktorých roku 1947 bolo 33 
a roku 1953 už 92, teda skoro v každom okrese. Ďalej sa zriadili okresné 
putovné knižnice, ktoré mali roku 1951 spolu 19.376 zväzkov, a štátne 
doplňovacie knižnice, ktoré mali spolu 44.373 zväzkov.

Roku 1951 došlo k základnej reorganizácii ľudového knihovníctva 
vytvorením krajských ľudových knižníc v sídlach krajov, okresných ľu
dových knižníc v sídlach okresov a miestnych ľudových knižníc v jednot
livých obciach. Krajské a okresné ľudové knižnice, do ktorých sa včlenili 
aj putovné a doplňovacie knižnice, stali sa aj metodickými, organizačnými 
a doplňovacími centrami v rámci svojho kraja, resp. okresu. Z krajských 
ľudových knižníc boli najväčšie v Bratislave s 80.000 zväzkami a 250.000 
výpožičkami a v Košiciach so 135.000 zväzkami a 130.000 výpožičkami.

Roku 1953 sa väčšina miestnych ľudových knižníc včleňuje do miest
nych osvetových besied ako ich súčiastka. Primeraná starostlivosť sa 
venuje aj budovaniu ľudových knižníc národnostných menšín na Sloven
sku. Všetky uvedené čísla hovoria jasnou rečou o prudkom vzraste nášho 
ľudového knihovníctva v posledných rokoch, ktorá je výsledkom starost
livosti vládnych orgánov o zabezpečenie jeho prosperovania v prospech 
všetkých pracujúcich. Je preto potrebné, aby veľké náklady, ktoré si 
vyžaduje udržiavanie takejto siete knižníc, využili sa stále väčšou akti
vitou našich ľudových knižníc, najmä zvýšením počtu získavania čitateľov 
a vzrastu výpožičiek.

Rovnako významný vzrast po roku 1918 zaznamenali aj študijné a od
borné knižnice na Slovensku. Aj keď číselný vzrast nebol taký výrazný 
v pomere k zachytenému stavu z rokov 1912—13, významné tu bolo 
predovšetkým to, že v študijných a iných odborných knižniciach sa začali 
budovať predovšetkým zbierky slovenských a iných slovanských kníh, 
ktorých budovanie si vyžadovali nové študijné potreby. Toto preformo- 
vávanie starších knižníc nebolo všade rovnaké, niekde bolo prudké pri 
prudkom vzraste knižnice, v iných knižniciach mierne a niektoré knižnice, 
najmä pokiaľ patrili organizáciám a jednotlivcom, odsunutým na okraj 
nového politického a kultúrneho vývoja, udržiavali viac-menej starý 
stav.

Najprudší vzrast zaznačila Knižnica Slovenskej univerzity, založená 
roku 1919 a Bibliotéka Matice slovenskej, obnovenej v tomže roku. Rástli 
aj knižnice jednotlivých fakúlt Slovenskej univerzity. Roku 1938 so zalo
žením Slovenskej vysokej školy technickej sa začínajú budovať aj kniž-
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nice tohto ústavu. Konečne so vznikom ďalších vysokých škôl sa budujú 
aj ich knižnice. Rovnako sa pretvárajú aj staré profesorské a žiacke 
knižnice jednotlivých stredných, odborných škôl a ostatných škôl do
plňovaním slovenského a českého knižného materiálu a podobnému vý
voju postupne podliehajú väčšinou aj bohaté cirkevné knižnice, takže 
môžeme čím ďalej oprávnenejšie hovoriť o slovenskom študijnom a od
bornom knihovníctve nielen v zmysle územnom, ale aj v zmysle národ
nom.

Knižnica Slovenskej univerzity v Bratislave, založená roku 1919, 
jednak prevzala knižné fondy, ktoré tvorili v XVII. a XVIII. stor. časť 
knižnice trnavskej univerzity, neskôr od roku 1777 právnickej akadémie 
v Trnave, ktorá bola roku 1784 prenesená do Bratislavy, a konečne kniž
nice býv. Alžbetínskej univerzity v Bratislave, založenej roku 1914. Táto 
prebratá knižnica býv. Alžbetínskej univerzity sa roku 1919 pri prevzatí 
skladala zo 7894 zväzkov býv. jezuitskej knižnice, z 30.181 zväzkov býv. 
knižnice právnickej akadémie, z 23.715 zväzkov býv. mestskej knižnice 
a z 24.036 zväzkov prírastkov knižnice Alžbetínskej univerzity do roku 
1919. Obsahovala predovšetkým historický materiál a novšiu produkciu 
maďarskú a čiastočne nemeckú, preto bolo potrebné vybudovať slovenské 
oddelenie, ktoré do konca roku 1948 dosiahlo 45.378 zväzkov, z čoho na 
konzervačné oddelenie S pripadlo 32.209 zväzkov a na študijné odde'enie 
XX. 13.169 zväzkov, kým české oddelenie malo koncom roku 1949 63.401 
zväzkov a slovanské odde’enie koncom roku 1948 22.165 zväzkov. Už roku 
1920 bol priznaný knižnici nárok na povinné výtlačky z územia celého 
Slovenska, takže tvorba za roky 1920—1939 je tu zachovaná najúplnejšie. 
Ináč jej knižné fondy vzrástli najmä kúpou a z darov a v posledných 
rokoch aj z výmeny i inými, hlavne zahraničnými knižnicami. Do konca 
roku 1953 dosiahla Knižnica Slovenskej univerzity 525.427 zväzkov, 
čím sa stala aj v medzinárodnej relácii knižnicou významnou. Aj jej 
požičovná služba sa rozvíja. Kým ešte roku 1951 jej požičovňa vypoži
čala 6150 osobám 13.043 zväzkov a jej čitáreň navštívilo 9657 osôb, takže 
spolu sa vypožičalo 24.444 zväzkov, roku 1953 knižnica vypožičala už 
1.5 443 záujemcom 33.983 zväzkov a čitáreň navštívilo 11 596 osôb, takže 
celkove sa požičalo 43.246 zväzkov. Vypožičiavala sa len odborná litera
túra na študijné účely. Do roku 1951 knižnica bola umiestená v budove 
býv. klariského kláštora, teraz pre jej účely bola adaptovaná aj budova 
býv. Hlavného súdu na Michalskej ulici, kde sú administratívne úradovne 
a čitárne, kým stará budova ostane predovšetkým pre sklady. — KSU 
postupne spravovali dr. J. Emler, dr. J. Schiitzner, dr. Ľ. Zachar, dr. I. 
Hrušovský, M. Štefanovičová, dr. J. Čaplovič a J. Paška.

Druhou najväčšou knižnicou je Bibliotéka Matice slovenskej, ktorá 
vznikla obnovením Matice slovenskej roku 1919. Kým nebola postavená 
nová budova Matice, v provizórnom umiestení nebolo možno budovať vo 
väčšom rozsahu knižnicu. Najväčším prírastkom bolo získanie okolo 7000 
zväzkov staromatičnej knižnice zo župného múzea v Nitre. Do roku 1927 
vzrástla okrúhle na 30.000 zväzkov. V tomto roku na základe dohody 
s Muzeálnou slovenskou spoločnosťou prevzala aj jej knižnicu s okrúhle 
70.000 zväzkami, takže roku 1927 mala už Bibliotéka Matice slovenskej 
okolo 100.000 zväzkov, ktoré boli umiestené v moderných železných re-
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gáloch v osobitne stavanom knižnom sklade v novej budove Matice slo
venskej. Stará katalogizácia muzeálnych kníh nevyhovovala, a preto sa 
ce’ý knižný materiál musel znovu prekatalogizovať, počínajúc najprv 
slovenskými knihami.

Táto knižnica, ktorá bola pomerne slabo finančne dotovaná, vzrástala 
predovšetkým z darov nakladateľstiev a vydavateľstiev, ako aj iných 
inštitúcií a jednotlivcov. Tak okrem iných darov dostala roku 3931 dar 
z pozostalosti A. Hanzlíka 2564 zväzkov, v tomže roku od L. Odescalchi- 
ho 1452 zväzkov, roku 1933 z býv. profesorskej knižnice v Turčianskych 
Tepliciach 868 zväzkov, v tomže roku z býv. profesorskej knižnice gymná
zia v Liptovskom Mikuláši 1892 zväzkov, roku 1934 z býv. profesorskej 
knižnice gymnázia v Ružomberku 2179 zväzkov a roku 1936 od americ
kých Slovákov 2484 zväzkov, hlavne americko-slovenských vydaní, prive
zených de’egáciou Matice slovenskej. Roku 1930 sa dostali do Bib’iotéky 
Matice slovenskej ako depozit knižnica Slovenského spevokolu v Martine 
s 2100 zväzkami a v nasledujúcom roku knižnica Učenej spoločnosti ma
lohontskej so 4789 zväzkami.

Veľkým ziskom pre Bibliotéku Matice slovenskej boli konfiškované 
staromatičné vydania, ktoré sa vrátili z Krajinskej Széchenyiho knižnice 
v Budapešti roku 1940 v počte 12.710 tlačených jednotiek. Išlo najmä 
o nerozpredané nák’ady matičných vydaní, ktoré sú teraz už dosť vzácne. 
Z tohto počtu iba 3513 zväzkov patrilo do pôvodnej vedeckej knižnice 
starej Matice. Roku 1943 sa vrátil zo Štátneho múzea v Nitre zvyšok 
staromatičných kníh v počte 1315 zväzkov. Veľký prírastok sa získal 
roku 1943 kúpou 36.026 zväzkov z antikvariátu Ľ. Mistríka v Bratislave, 
z ktorých značná časť sa týkala kultúrnej histórie Uhorska. Potrebné die
la sa pochopiteľne aj nakupovali. Pomerne málo diel sa získalo výmenou 
so zahraničnými inštitúciami.

Z týchto všetkých zdrojov vzrast Bibliotéky Matice slovenskej bol 
dosť rýchly. Tak roku 1940 mala až 154.256 zväzkov, roku 1950 293 864 
zväzkov a koncom roku 1953 328 054 zväzkov, z toho vyše 20 000 roční
kov časopisov a novín. Toto veľké množstvo kníh je len z jednej tretiny 
skatalogizované, najmä knihy slovenské, české a iné slovanské, z ostatných 
inorečových knihy, ktoré majú vzťah k Slovensku alebo k Slovákom alebo 
knihy novšie. Značný počet z nespracovaných kníh má len historickú 
hodnotu. Pokiaľ ide o umiestenie, knižnica pôvodne zaberala len tri 
miestnosti, okrem skladov s troma poschodiami regálov, ale postupne 
zabrala celé prízenre budovy Matice slovenskej. Bibliotéku Matice sloven
skej spravovala do roku 1937 dr. Ž. Gašparíková a odvtedy do roku 1953 
dr. A, Baník.

1. januára 1954 sa Bibliotéka Matice slovenskej spoiila so spolkovou 
S’ovenskou národnou knižnicou, ktorá bola založená roku 1941, do spo
ločného ústavu. Slovenská národná knižnica pôvodne vznikla ako ústav 
s vvs’ovne konzervačnými úlohami. V prvých rokoch sa skutočne obme
dzovala na získanie len slovenských vydaní; už od roku 1939 dochádzali 
pve Slovenskú národnú knižnicu povinné výtlačky do Bibliotéky Matice 
slovenskej, v ktorej ma1 a sídlo aj Slovenská národná knižnica. Podľa pô
vodných plánov sa neskôr mala aj Bibliotéka Matice slovenskej spojiť so 
Slovenskou národnou knižnicou a vytvoriť tak silnú Slovenskú národnú
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knižnicu. Do roku 1942 mala Slovenská národná knižnica 3049 slovenských 
povinných výtlačkov. Neskôr sa však Slovenská národná knižnica osamo
statnila a po presťahovaní začala získavať akékoľvek knihy, aj historické 
knižnice, a tak sa odklonila od pôvodných cieľov. Roku 1947 jej bol pri
znaný nárok na povinné výtlačky z územia celej ČSR. Tak roku 1947 mala 
už okolo 20.441 zväzkov, roku 1950 spolu s 30.000 zväzkami konfiškova
ných kaštieľnych knižníc 69.000 zväzkov a koncom roku 1953 jej stav 
dosiahol okolo 95.000 zväzkov. V posledných rokoch bola umiestená do
časne v Bystričke pri Martine. V druhej polovici roku 1953 sa presťa
hovala do budovy Matice slovenskej.

Zákonom SNR z apríla 1954 bola Matica slovenská vyhlásená za ústav 
s funkciou ústrednej národnej knižnice a bibliografického a knihovedného 
ústredia na Slovensku a dnes má okrem bohatého literárneho archívu 
vyše 400.000 zväzkov kníh a časopisov. Na čele ústavu je dr. J. Marták. 
Delí sa okrem správy na odbor knižničný (s oddelením akvizičným, kata
logizačným a požičovným), odbor bibliografický (s oddelením súčasnej, 
retrospektívnej a tematickej bibliografie), odbor knihovedný (s oddelením 
výskumným, publikačným a metodickým), odbor rukopisný a popularizač
ný) s oddelením archívu, literárneho múzea a popularizácie klasikov) 
a odbor knihotechnický. Ústav má vyše 70 zamestnancov a zaberá celú 
budovu Matice slovenskej v Martine.

Na východnom Slovensku sa postupne buduje ako centrálna vedecká 
knižnica pre túto oblasť Štátna študijná knižnica v Košiciach. Tento ústav 
bol založený roku 1947 ako Knižnica Vysokej školy poľnohospodárskeho 
a lesníckeho inžinierstva. Do tejto knižnice sa na počiatku presunulo 
1700 zväzkov z Knižnice Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. 
Ďalej sa jej priznal nárok na výberový povinný výtlačok zo všetkých ve
deckých odborov z knižných i časopiseckých vydaní v celej ČSR. Postupne 
sa v tejto knižnici vybudovalo Poľnohospodárske a lesnícke dokumentač
né stredisko. Roku 1951 knižnica získala samostatnú budovu na Zvonár- 
skej ulici. V júli 1951 sa pretvorila na Ústrednú poľnohospodársku kniž
nicu, ktorá mala už okolo 35.000 spracovaných zväzkov odbornej literatú
ry. V septembri 1952 sa fondy tejto knižnice rozdelili medzi Štátnu 
technickú knižnicu v Košiciach, zriadenú v novembri 1951 a študijné 
knižnice v Nitre a vo Zvolene. Štátna technická knižnica mala koncom 
roku 1952 už 45 000 moderne skatalogizovaných zväzkov. Konečne roku 
1953 bola táto knižnica premenovaná na Štátnu študijnú knižnicu, čím 
sa malo zdôrazniť jej všeobecné kultúrne zameranie pre oblasť východné
ho Slovenska. Roku 1953 prevzala ŠŠK v Košiciach aj nárok na riadny 
povinný výtlačok miesto knižnice Štátneho východoslovenského múzea. 
Trvale vykonáva bibliograficko-informačné zpravodajstvo.

Veľmi značné rozmnoženie svojich fondov zaznamenala ŠŠK v po
slednom čase z darov. Tak Krajská ľudová knižnica v Košiciach jej po
stúpila okolo 50.000 zväzkov, zväčša vedeckých a historických vydaní 
(v tom je zahrnutá aj vyše 30.000 zväzková knižnica býv. Právnickej 
akadémie v Košiciach), ďalej I. štátne gymnázium v Košiciach jej postú
pilo 5 000 zväzkov, II. štátne gymnázium okolo 10.000 zväzkov a býv. 
Vyššia hospodárska škola jej predala okolo 4 000 zväzkov. Ďalej získala 
ŠŠK z knižnice býv. maďarskej vysokej obchodnej školy v Košiciach asi
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3 000 zväzkov a okolo 11.000 zväzkov z knižnice Kraj. výboru SČSP v Ko
šiciach. Dnes možno odhadnúť fondy SSK okrúhie na 125.000 zväzkov 
a možno rátať, že jej bude v krátkom čase pririeknutá aj knižnica Stáť. 
východoslovenského múzea v Košiciach s okrúhle 50.000 zväzkami, takže 
v krátkom čase by jej fondy v Košiciach mohli dosiahnuť stav okolo 
200.000 zväzkov. Okrem toho jej má byť zverená správa premonštrátskej 
knižnice v Jasové s 80.000 zväzkami a tam zvezených kláštorných knižníc 
v počte asi 50.000 zväzkov, ako aj správa nad knižnicou býv. Ev. lýcea 
v Kežmarku so 60.000 zväzkami. Takto po eventuálnom zlúčení všetkých 
týchto fondov by vznikla knižnica s vyše 300.000 zväzkami. Knižnicu 
spravuje R. Lukáč.

V Bratislave začína nadobúdať vedľa Knižnice Slovenskej univerzity 
osobitne významné postavenie Knižnica Slovenskej akadémie vied, ktorá 
bola založená roku 1943. Pôvodne sa plánovalo zhromažďovať v tejto 
knižnici len výslovne vedecké diela, ale neskôr sa prísne výberové hľa
disko opustilo. Koncom roku 1953 knižné fondy obsahovali okrúhle 
110.000 zväzkov, z toho vyše 80.000 skatalogizovaných. Darom dostala 
knižnica SAV knižné zbierky býv. Šafárikovej učenej spoločnosti (2983 
zväzkov), zrušeného Československého ústavu práce v Bratislave (4000 
zväzkov), knižnice Slovenskej národnej rady (10.000 zväzkov), zrušeného 
Najvyššieho správneho súdu v Bratislave (6000 zväzkov) a i. Roku 1947 
jej bol priznaný nárok na povinné výtlačky z územia celej ČSR. Roku 1953 
mala 14 zamestnancov. V tomže roku knižnica Slovenskej akadémie vypo
žičala alebo dala do depozitu jednotlivým ústavom SAV 18.034 zväzkov 
kníh a 11.038 časopisov.

Významom sa Knižnici SAV vyrovná Ústredná technická knižnica 
v Bratislave. Bola založená roku 1939 ako Ústredná knižnica Slovenskej 
vysokej školy technickej. Roku 1943 mala 13.511 zväzkov. Bola umiestená 
v budove SVŠT na Vazovovej ulici. Cez frontové udalosti bola evakuovaná 
v Žarnovici, kde sa jej väčší počet kníh stratil. Pre novozriadenú Vysokú 
školu poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach odstúpila 
4117 zväzkov. Koncom roku 1946 mala 19.822 zväzkov a koncom roku 
1951 stav jej knižných fondov dosiahol 38.000 zväzkov. Postupne vzras
tali aj čísla jej výpožičiek: roku 1942 vypožičala 5000 zväzkov, roku 
1946 7312 zväzkov a roku 1951 10.120 zväzkov. Roku 1948 mala 10 za
mestnancov a roku 1951 už 21. Koncom roku 1951 bol tento ústav pre
menovaný na Ústrednú technickú knižnicu, čím sa malo zdôrazniť jej 
poslanie slúžiť všetkým technickým inštitúciám aj jednotlivým pracovní
kom. V lete 1952 sa presťahovala do moderných miestností novej budovy 
SVŠT, kde pribudlo knižnici aj nové fotolaboratórium. Tým bolo umožnené 
zaviesť rozsiahlu mikrofilmovú službu. V novej budove má ÚTK modernú 
študovňu so 150 miestami a čitáreň časopisov s 38 miestami. Koncom 
roku 1953 sa počet jej zamestnancov zvýšil na 38, knižné fondy dosiahli 
stav 69.401 zväzkov a počet výpožičiek stúpol na 32.356 zväzkov.

Veľký rozmach na Slovensku dosiahli fakultné knižnice jednotlivých 
vysokých škôl. Z nich najstaršia je Slovenská univerzita, ktorá podľa šta
tistiky z roku 1932 mala 115.662 zväzkov, z čoho na 16 seminárnych kniž
níc právnickej fakulty pripadlo 23.487 zväzkov, na 23 knižníc ústavov 
lekárskej fakulty 18.610 zväzkov a na 16 seminárnych knižníc filozofickej
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fakulty 73.565 zväzkov (z nich knižnica historického seminára mala 15.000 
zväzkov a seminára pre slovanskú filológiu 27.787 zväzkov). Dnešný stav 
knižníc jednotlivých ústavov a katedier právnickej fakulty presahuje 
.100 000 zväzkov, z čoho je okolo 60.000 zväzkov skatalogizovaných. Pokiaľ 
i_de o knižné fondy filozofickej fakulty, tu bola roku 1950 utvorená 
Ústredná knižnica filozofickej fakulty, ktorá nakupuje a katalogizuje 
knihy pre 21 seminárov. Koncom roku 1952 vo všetkých fakultných kniž
niciach bolo 127.133 zväzkov, z čoho vyše 7000 ročníkov časopisov. Sama 
ústredná knižnica má vyše 16.000 zväzkov. Celkove sa vypožičalo za rok 
1953 okolo 45 000 zväzkov. Knižnica historického seminára vzrástla na 
vyše 27.000 ’zväikov a knižnica slovanského seminára na 28 000 zväzkov. 
Podobne sa roku 1951 utvorila aj Ústredná knižnica lekárskej fakulty, 
ktorá sa však premenovala na Ústrednú lekársku knižnicu so zameraním 
slúžiť aj mimofakultným zdravotníckym pracovníkom. Jej knižné fondy 
prekročili stav 16.000 zväzkov, kým počet jej výpožičiek dosiahol ročne 
počet 13 000 zväzkov a 12.000 návštevníkov. Ináč 37 knižníc dekanátu, 
ústavov, kliník a katedier lekárskej fakulty malo ku koncu roku 1953 
42.914 zväzkov. Roku 1939 založená prírodovedecká fakulta mala koncom 
roku 1953 v 10 knižniciach dekanstva a ústavov 39.618 zväzkov, z čoho 
na knižnicu zoologického ústavu pripadlo 15.400 zväzkov a na knižnicu 
botanického ústavu 14 200 zväzkov. Knižnica pedagogickej fakulty mala 
roku 1952 pomerne malé knižné fondy (4000 zväzkov). Knižnica fakulty 
geologicko-geografických vied vznikla zlúčením knižníc geologických 
a mineralogických ústavov univerzity aj techniky, takže jej stav dosiahol 
oko'o 40 000 zväzkov; neskôr knižné fondy geologického a mineralogické
ho ústavu SVŠT prešli do Košíc. Dnešný stav knižnice tejto fakulty nie je 
zistený. Medzi najväčšie knižnice fakulty patrí knižnica ústavu fyzic
kej a ekonomickej geografie s okrúhle 7000 zväzkami. Konečne naj
mladšou je Knižnica farmaceutickej fakulty, založená roku 1953, ktorá 
po oddelení od lekárskej fakulty mala koncom roku 1953 2742 zväzkov.

Okrem toho na lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Košiciach 
bola zriadená Ústredná knižnica lekárskej fakulty, ktorá má spolu s 28 
príručnými knižnicami ústavov, katedier a kliník 25 000 zväzkov, ktoré sú 
len čiastočne skatalogizované. Konečne knižnica pôvodnej Pedagogickej 
fakulty SU, teraz Filologickej fakulty SU, a dvojročnej Vyššej pedagogic
kej školy v Prešove, má ústrednú knižnicu s okrúhle 10 000 zväzkami 
a 9 knižníc katedier s 10 500 zväzkami. Ce'kový stav knižných fondov všet
kých fakultných knižníc Slovenskej univerzity prevýšil roku 1953 350.000 
zväzkov, čo je vzrast veľmi potešiteľný.

M'mo organizačného rámca Slovenskej univerzity sú Knižnica Rím.- 
kat. cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave, ktorá je zatiaľ 
v štádiu vývoja. Dnešný jej stav sa odhaduje na 150.000 zväzkov nespra
covaných, hlavne starších diel, ktorých väčšina pripadá na deponovanú 
knižnicu býv. jezuitského vysokoškolského fľozofického štúdia v Trnave 
(okolo 80 000 zväzkov) a pripojenú 15.000-zväzkovú knižnicu prepozitúry, 
v budove ktorej je knižnica umiestená. Poslucháči fakulty zatiaľ' použí
vajú len menšie príručné knižnice jednotlivých katedier.

Knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty začala jestvovať roku 
3919. Roku 1932 mala 4000 zväzkov. Dnešný jej stav nie je známy. K tej-
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to knižnici ako depozit bola pripojená knižnica býv. ev. lýcea s okrúhle 
50.000 zväzkami starého materiálu. Podľa najnovšej dohody táto lyceálna 
knižnica sa stáva depozitom knižnice SAV.

Z ostatných vysokoškolských knižníc treba spomenúť, že 60 knižníc 
katedier jednotlivých fakúlt Slovenskej vysokej školy technickej v Bra
tislave malo roku 1953 spolu 57.469 zväzkov, z čoho na 13 knižníc fakulty 
strojného inžinierstva pripadlo 13.799 zväzkov, na 9 knižníc fakulty 
elektrotechnického inžinierstva 11.209 zväzkov, na 10 knižníc fakulty 
stavebného inžinierstva 12.794 zväzkov, na 14 knižníc fakulty architektúry 
6969 zväzkov, na 4 knižnice fakulty ekonomickej 1912 zväzkov a na 10 
knižníc fakulty chemickej 10.786 zväzkov.

17 knižníc jednotlivých fakúlt Vysokej školy technickej v Košiciach 
malo spolu 22.827 zväzkov, z čoho na 6 knižníc katedier fakulty baníckej 
pripadlo 8715 zväzkov, na 2 knižnice fakulty hutníckej 1306 zväzkov, 
na 4 knižnice fakulty ťažkého strojárenstva 2356 zväzkov a na 5 knižníc 
katedier rektorátu 10.450 zväzkov.

Fakultné knižnice Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene 
mali koncom roku 1953 20.000 zväzkov. Z toho na 8 knižníc lesníckej 
fakulty pripadlo 11000 zväzkov, na 7 knižníc drevárskej fakulty 4000 
zväzkov a na 3 knižnice spoločné obom fakultám 5000 zväzkov. Podobný 
rozsah majú pravdepodobne aj knižnice jednotlivých fakúlt Vysokej školy 
poľnohospodárskej v Nitre, o ktorých zatiaľ nemáme presné údaje.

Z ostatných vysokoškolských knižníc treba spomenúť Knižnicu Vy
sokej školy ekonomických vied v Bratislave s 15.000 zväzkami, ktorá sa 
skladá z ústrednej knižnice a z knižníc katedier jednotlivých fakúlt, ďa
lej knižnicu Vysokej hudobnej školy v Bratislave, ktorá má 6852 zväz
kov (z toho 2865 hudobnín) a 1419 gramofónových platní, a konečne 
knižnicu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave s 2181 zväzkami, 
s 3650 diapozitívmi a fotokópiami a 250 reprodukciami.

Okrem toho sa zriadila roku 1952 Štátna študijná knižnica v Nitre, 
ktorá má okolo 16.000 zväzkov. V tomže roku vznikla Štátna študijná 
knižnica vo Zvolene, ktorá má okolo 20.000 zväzkov (z toho 4500 z býv. 
Ústrednej poľnohospodárskej knižnice v Košiciach, oko’o 3000 odborných 
kníh z čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne a odborné diela z knižnice 
býv. Riaditeľstva štátnych lesov v Banskej Bystrici a i.). Konečne v tomže 
roku sa založila aj Štátna študijná knižnica v Prešove, ktorá má oko'o 
20 000 zväzkov kníh, prebratých v značnej časti z kaštieľnej knižnice 
v Humennom a z knižnice býv. maďarského gymnázia v Prešove.

Ďalšie vedecké knižnice majú špeciá'ne poslanie. Medzi také knižnice 
patria Vedecká knižnica mesta Bratislavy pri Mestskom múzeu a archíve 
s okrúhle 60 000 zväzkami, knižnica Ústredného slovenského archívu 
v Bratislave (13.000 zväzkov), knižnica Slovenského múzea tamže, kniž
nica Spolku sv. Vojtecha v Trnave (70.000 zväzkov), knižnica Štát. výcho
doslovenského múzea v Košiciach (60 000 zväzkov), Čaplovičova knižnica 
v Dolnom Kubíne (46.000 zväzkov), knižnica Liptovského múzea v Ru
žomberku (vyše 30.000 zväzkov), knižnica Slovenského národného múzea 
v Martine (20 000 zväzkov), knižnica Tatranského múzea v Poprade 
(15.000 zväzkov) a Tranovského knižnica v Liptovskom Mikuláši (3000
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zväzkov), okrem ďalších príručných knižníc múzeí, archívov a iných 
inštitúcií.

Veľký je počet knižníc rôznych vedeckých a výskumných ústavov, 
ale zatiaľ lemčasť je z nich štatisticky zachytená. Tak môžeme spomenúť, 
že knižnica Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave dosiahla stav 
50.000 zväzkov (12.000 výpožičiek), knižnica Československo-sovietskeho 
inštitútu, tamže 20.000 zväzkov, knižnica Slovenského ústavu geologického, 
tamže, 13.000 zväzkov, knižnica Drevárskeho výskumného ústavu, tamže, 
6000 zväzkov, knižnica Výskumného ústavu káblov a izolantov, tamže, 
6000 zväzkov, knižnica Štátneho archeologického ústavu SAV v Nitre 5000 
zväzkov, okrem radu iných.

Jestvuje rad veľkých administratívnych knižníc, z ktorých na prvom 
mieste môžeme spomenúť administratívnu knižnicu Krajského národného 
výboru v Bratislave s vyše 30.000 zväzkami. Všetky povereníctva majú 
príručné knižnice, niektoré aj vyše 10.000 zväzkov. To platí aj o niekto
rých iných úradoch, napr. Štátny plánovací úrad v Bratislave má vyše 
8000 zväzkov a Slovenský štatistický úrad, tamže, 7000 zväzkov. Väčšie 
knižnice mimo Bratislavy majú hlavne krajské národné výbory a krajské 
súdy. Práve tak neboli doteraz uverejnené nijaké štatistické údaje o sta
ve knižných fondov odborných závodných knižníc, hoci v niektorých zá
vodoch sú väčšie odborné knižnice.

Vôbec nemáme štatisticky zachytený za posledné dve desaťročia stav 
knižných fondov profesorských a učiteľských knižníc stredných a odbor
ných škôl práve tak ako ani stav fondov žiackych knižníc všetkých typov 
škôl. Jestvuje rad iných knižníc, napr. závodných knižníc, o ktorých stave 
a činnosti vieme zatiaľ málo. Presné historické a štatistické vykreslenie 
ich vývoja je potrebným a neodkladným podujatím. Je nádej, že postupne 
zavedieme presnejšiu štatistickú evidenciu všetkých týchto knižníc.

Vývoj knižníc na Slovensku už od stredoveku bol pomerne bohatý, 
aj keď len čiastočne bol súčiastkou nášho národného kultúrneho rozvoja, 
V tomto smere slovenské knihovníctvo zaznačilo určité úspechy až v dru
hej polovici XIX. stor. Plný rozvoj slovenského knihovníctva odborného 
aj ľudového sa datuje až od vzniku Československej republiky a vrcholí 
v posledných rokoch, keď vďaka socialistickému chápaniu úloh všetkých 
druhov knižníc zo strany našich ľudovodemokratických vládnych orgánov 
sa zabezpečilo veľkorysým spôsobom dobudovanie siete nášho odborného 
aj ľudového knihovníctva. Len v tomto zabezpečení vybudovania nášho 
knihovníctva vidí vláda záruku rozšírenia vedeckého výskumu v radoch 
odborníkov, ako aj vzrastu kultúrnej úrovne nášho ľudu.
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