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Abstrakt: Příspěvek připomíná osobnost strahovského knihovníka a převora Cyrila Antonína Straky 
(1868–1927), od jehož narození uplyne letos 150 let, jako sběratele a tvůrce strahovské sbírky exlib-
ris. Přináší informace o vzniku a užívání exlibris, razítek a dalšího značení provenience ve Strahovské 
knihovně. 
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V letošním roce uplyne 150 let od narození strahovského knihovníka a jednoho ze zaklada-
telů moderního bádání v oblasti knižní kultury Cyrila Antonína Straky. 1 V roce tak zatíženém 
na připomínky velkých historických událostí českých dějin se jistě takové výročí ztratí, ale 
rozhodně by nemělo vymizet z  paměti badatelské komunity. Už kvůli tomu je užitečné 
si takové výrazné osobnosti oboru připomínat. Nikoliv však samovolně, bez hlubšího 
porozumění výsledků jejich práce.

V tomto ohledu je nutné si také uvědomit, že Straka byl vědec nadaný v mnoha směrech 
a jeho dílo mělo dosti široký rozsah. Od historie a práce s archivními materiály (přece jen se 
silným zacílením na dějiny premonstrátského řádu a církevní dějiny) až po bádání v oblasti 
knižní vazby, od rukopisů, inkunábulí a paleotypů k moderní knize a grafice. Nelze přehléd-
nout, že nejvíce z jeho odkazu čerpají právě archiváři a historikové. Ostatním oborům však 
stojí v cestě za poznáním neprostupná houština dosud bibliograficky nezpracovaných perio-
dik, do nichž Straka za svůj život pravidelně přispíval svými články odbornými i populárně-
-naučnými. Proto i náš pohled bude zatím úzce ohraničen jedním z velkých badatelských 
témat, které se stalo Strakovou celoživotní sběratelskou vášní – exlibris. 

Antonín Straka se narodil v Milevsku 19. listopadu 1868 v domě čp. 118 v dnešní ulici 
5. května, 2 kde jeho otec provozoval pohostinství. Nevšední hudební nadání, zvídavost a stu-
dijní předpoklady dopomohly mladému chlapci, aby se ve svých 11 letech po absolvování 
obecné školy přesunul z  malého jihočeského městečka na  studia do  Prahy, kde začal stu-
dovat na  reálném gymnáziu v dnešní Hellichově ulici na Malé Straně. Mladému Strakovi 
bylo nabídnuto bydlení ve Strahovském klášteře, kde zpíval jako choralista na kůru v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie. Po složení maturitní zkoušky pokračoval dále ve studiu historie 
na pražské univerzitě a zároveň v roce 1888 vstoupil do premonstrátského řádu, kde přijal 
řádové jméno Cyril. Po složení slavných slibů v roce 1893 byl pověřen kaplanstvím na faře 

1 Příspěvek je rozšířenou a upravenou verzí statí uveřejněných v katalogu výstavy HLINOVSKÝ, J. – PIŠNA, J. 
Vzal jsem tu knihu z rukou anděla: výstava duchovních exlibris ze sbírky Strahovské knihovny: katalog výstavy 
28. 8. – 30. 9. 2018 = I  took this book from the hands of an angel: exhibition of spiritual exlibris from the 
colection of the Strahov Library: exhibition catalogue 28th August – 30th September 2018. Praha: Strahovská 
knihovna, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2018. 190 s. O Strakově životě a díle pojednává 
naposledy článek PAŘEZ, J. Cyril Antonín Straka (1868–1927) strahovský bibliotékář. Bibliotheca Straho-
viensis 3, 1997, s. 213–243.

2 Na  domě byla 5. července 1931 odhalena pamětní deska podle návrhu sochaře Břetislava Bendy 
(1897–1983). 
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v Radonicích nad Ohří na Lounsku, kde působil až do svého jmenování strahovským kni-
hovníkem roku 1906. Když 15. března nastoupil do  funkce po  svém předchůdci Isidoru 
Zahradníkovi 3 (ten rezignoval 1. února), 4 zdědil po něm rozběhnuté práce na katalogizaci 
celého fondu knihovny do lístkového katalogu, s nimiž mu občas pomáhali novicové. Ačkoliv 
mnohokrát si na velmi nedbalou práci těchto pomocníků stěžoval svým přátelům, nakonec 
se mezi nimi přece jen objevil někdo, o  kom naopak nadšeně referoval Čeňku Zíbrtovi. 
Nebyl to nikdo jiný nežli pozdější Strakův nástupce na postu knihovníka a následně poslední 
strahovský knihovník před násilným převzetím Strahovského kláštera komunistickou mocí 
v roce 1950 – Vít Miloslav Hůlka (1887–1957).

Straka byl činný v řadě profesních knihovnických, vědeckých a sběratelských spolků, z nichž 
si ale budeme pochopitelně všímat kontaktů se Spolkem sběratelů a přátel exlibris a  jeho 
zájmu o budování strahovské sbírky exlibris. Straka se pohyboval v bibliofilských kruzích již 
od svého mládí, ale teprve po svém uvedení do úřadu strahovského knihovníka přistoupil 
k užší spolupráci s představiteli těchto spolků. Roku 1917 se část nejstarších šlechtických 
a klášterních exlibris ze strahovské sbírky stala součástí reprodukcí prvního svazku publikace 
Ex libris z pražských knihoven, v níž je výslovné poděkování Cyrilu Strakovi a Čeňku Zíbrtovi, 
oběma hlavním představitelům strahovské a muzejní knihovny. 5

Dalo by se říci, že Straka stál u pomyslného zrodu spolku sdružujícího milovníky a sbě-
ratele knižních značek v dubnu 1918, neboť se účastnil mladoboleslavské ankety, na jejímž 
konci stál souhlas 50 osobností se vznikem spolku. Strakovým prostřednictvím se stala Stra-
hovská knihovna abonentem Sborníku pro ex libris a užitou grafiku, do něhož sám Straka 
několikrát přispěl svými odbornými články. Za všechny jmenujme alespoň stať O ex libris 
klášterů českomoravských, 6 v níž byly jako ilustrace použity exempláře ze strahovské sbírky. 
Obdobnými články o knižních značkách a tiskařských signetech Straka přispěl také do obo-
rových časopisů Typografia a Ročenky československých knihtiskařů, Časopisu československých 
knihovníků a sběratelsky profilovaných časopisů Ludvíka Bradáče Knihomil a Knihomol. 7

Složitější je však hledat odpověď na  otázku, jakým způsobem strahovská sbírka exlibris 
vznikala? Lze vyslovit pravděpodobnou domněnku, že už za Strakova působení určitý základ 
sbírky musel existovat. Tento soubor se týkal především sejmutých starých exlibris a supra-
libros z dob velkých převazeb, patrně za doby Bohumíra Jana Dlabače (1758–1820) a jeho 
nástupců. Straka však dokázal mnohé získat cílenou akvizicí exlibris, výměnami (v tuzemsku 
či v zahraničí) a svými aktivitami ve Spolku sběratelů a přátel exlibris. V přijaté korespon-
denci knihovny mezi lety 1918 až 1927 se nalézá několik dochovaných písemných nabídek 
na výměnu exlibris od Karla Jaroslava Obrátila, Josefa Špačka, Rudolfa Poláčka a Ludvíka 
Bradáče. S  předními představiteli spolku Karlem J. Obrátilem a  Jaromírem Malým vedl 
Straka pravidelnou korespondenci, což se projevilo zvláště v roce 1925, kdy se oba Strakovi 
korespondenti stali myšlenkovými protichůdci v názoru na fúzi se Spolkem českých biblio-
filů a snažili se, aby se Straka svou autoritou přiklonil k jejich názorové skupině. Straka se 
nakonec vyslovil pro zachování samostatného sdružení a spolupracoval s nově ustanoveným 
Kroužkem sběratelů a přátel exlibris v Praze.

3 STRAKA, C. A. Knihovna Strahovského kláštera v Praze. Český časopis historický. Roč. 25, 1919, s. 378–381
4 PAŘEZ, Cyril Antonín Straka…, s. 220.. 
5 Ex libris z pražských knihoven: Bibliotheka Musea král. Českého a bibliothéka král. kanonie řádu Praemonstrátů 

na Strahově. Praha: Veraikon, 1917. 1 sv. Knihovna Veraikon; 7.
6 STRAKA, C.A. O  ex libris klášterů českomoravských. In: Sborník pro ex libris a  užitou grafiku, č. 1, 1923, 

s. 33–47.
7 Viz výběrová bibliografie u článku PAŘEZ, Cyril Antonín Straka…, s. 235–239.
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V  dubnu a  pro velký úspěch také v  květnu roku 1925 se uskutečnila vycházka členů 
Kroužku do Strahovské knihovny. Straka se ujal role průvodce nejen po knihovních sálech, 
ale též účastníkům předložil a ukázal strahovskou sbírku exlibris. 8 

Sama sbírka napoví jen část, jakým způsobem se vytvářela, rostla a jak byla strukturovaná 
v době Strakova působení. Na šedavé kartonové čtvrtce s děrovanými levými okraji je nale-
pena určitá část sbírky, kterou lze bez větších rozpaků označit za nejstarší část sbírky, kterou 
Straka utřídil. Nejstarší karty obsahují nalepené štítky (štítek 1, štítek 2) pro bližší určení 
provenience. Od tohoto způsobu se však záhy ustoupilo, proto většina těchto karet obsahuje 
jen nalepené jedno či dvě exlibris. Proděravěné karty napovídají, že původně měla být sbírka 
umístěna do pořadačů velkého formátu A4 či do  formátu A5. Ve  sbírce se nacházejí také 
různobarevné karty formátu A5 s nalepenými exlibris, u nichž není jasné, zdali do  sbírky 
vplynuly takto upravené už od svého předchozího majitele v době Strakově či Hůlkově, nebo 
až v pozdějších dobách v držení sbírky v Památníku národního písemnictví. 

Dnes je sbírka uložena v archivních kartonech a před několika lety byla zkatalogizována 
v systému Demos. Každý exemplář je opatřen inventárním číslem a celkový počet exemplářů 
dnes činí 3  355. Obsah sbírky je velice různorodý, neboť zde nalezneme exlibris vzniklá 
od 16. až do 20. století nejen z českých zemí, ale především z různých koutů světa. Zastou-
peny jsou především Evropa, Severní a Jižní Amerika. 

Jaké byly způsoby pro značení provenience na  Strahově? Stručně řečeno na  přelomu 
17. století se již na Strahově upustilo od značení knih supralibros, 9 ale kromě stručného pro-
venienčního rukopisného záznamu na titulním listu se od druhé poloviny 18. století 10 počal 
prosazovat nový způsob označení – razítko. 11 Pro dobu do přelomu 19. a 20. století evidu-
jeme celkem pět druhů razítek. Nejstarší velké razítko (průměr 38 mm) se užívalo od konce 
18.  století. Jeho ikonografie vychází z  oválného barokního znaku Královské kanonie stra-
hovského kláštera s vyobrazením v klenotu z koruny vyrůstající postavou zakladatele řádu 
sv. Norberta s mitrou a  s  insigniemi, po  jejíchž stranách se nachází mitra a berla, dokola 
je provedený opis kapitálou BIBLIOTHECAE STRAHOVIENSIS (typ 1). O něco mladší 
je menší razítko (průměr 26 mm) s redukovaným znakem bez sv. Norberta v klenotu (typ 
2). K původnímu návrhu se sv. Norbertem v klenotu se vrací oválné razítko (35×30 mm), 
přičemž kulatý znak je zahalen do pláště (typ 3), opis je proveden kapitálou. Dnes se ve Stra-
hovské knihovně používá kulaté razítko (průměr 30 mm) s pozdně gotickým štítem ve středu 
a opisem kapitálou BIBLIOTHECA STRAHOVIENSIS (typ 4).

Kromě těchto velkých razítek se na Strahově užívalo a užívá menších razítek, která sloužila 
a slouží pro označení menších formátů knih či grafiky. Starší oválné malé razítko (6×10 mm) 
s nápisem STRAHOV vzniklé roku 1909 (typ 5), později nahrazeno jiným oválným razítkem 
(typ 7). V dnešní době se pro novou akvizici používá razítko (4×31 mm) s pouhým nápisem 
BIBL. STRAHOVIENSIS (typ 6).

 8 LANGHAMMER, J. České sběratelství exlibris v datech: sto let SSPE. Praha: Spolek sběratelů a přátel exlibris, 
2018, s.  15. V  archivu se zachoval také pozvánkový lístek, který rozesílal Jaroslav Malý 1. dubna 1925 
na dubnové a květnové akce Kroužku českých exlibristů. 

 9 NEŠKUDLA, B. Obnova Strahovské knihovny za opatů Jan Lohelia a Kaspara Questenberga. Bibliotheca 
Strahoviensis. 2014, 11, s. 49–93, 129–139. 

10 Velkou měrou k  tomu jistě přispěl latinsky psaný knihovní řád opata Hirnheima z  roku 1792, v  jehož 
osmém bodě explicitně stanovil způsob označování knih: „Všechny knihy také, jimiž bude knihovna dopl
něna, musí být na  svých titulních listech [zpřesnil J. P.] zapsány klášteru a  z  vnějšku označeny jmény 
autorů, které obsahují, a číslem oddělení, do něhož patří.“ KNEIDL, P. (ed.). Řád Strahovské knihovny 1672 
= Leges Bibliothecae Strahoviensis. Praha: Památník národního písemnictví, 1971. 26 s.

11 VOIT, P. Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Stra
hově, 2015, s. 29. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, 6.
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K  vlastním tištěným exlibris se Strahovská knihovna dopracovala až na  přelomu 
19. a 20. století a jejich zavedení úzce souvisí s novou katalogizací celého fondu za knihov-
níků Isidora Theodora Zahradníka a Cyrila Antonína Straky, v níž pak kontinuálně pokračo-
val Vít Miloslav Hůlka. 

Za  nejstarší tištěné exlibris lze považovat jen tzv. signaturový štítek s  textem BIBLIO-
THECA REGIAE CANONIAE STRAHOV-PRAGAE v  černém rámečku (35×52 mm) 
s černými kulatými terčíky na hrotech. Pod nápisem se nachází dva řádky na číslo a signaturu 
(exlibris 1). Lze předpokládat, že v téže době vznikl podlouhlý nápisový štítek (13×135 mm) 
s vlnovkovitým rámem s terčíky na hranách a nápisem STRAHOV, užívaný pro popisy gra-
fiky a někdy výjimečných rukopisů a prvotisků (štítek 1) a o něco mladší a menší (10×95 mm) 
štítek s rámem (štítek 2). 

Skutečnými grafickými exlibris jsou až dvě práce Oskara Fialy (1860–1918), který se 
po roce 1901 cíleně věnoval tvorbě drobné grafiky a exlibris. Fialou vytvořené dvě varianty 
ponechaly text v nezměněné podobě, ale v duchu secesního dekorativismu řádek pro signa-
turu obklopovaly květy a linky. U exlibris na výšku (80×56 mm) Fiala zvolil pohled z nádvoří 
kláštera na  průčelí baziliky Nanebevzetí Panny Marie a  palliardiovského hlavního vstupu 
do  knihovny a  v  popředí mezi stromy jasně vyčnívá sloup se sv.  Norbertem (exlibris 2). 
U exlibris na šířku (52×90 mm) Fiala tvořil pohled od Malé Strany na frontu budov prela-
tury, střechu a věže baziliky (exlibris 3). Tento motiv je znám také z anonymní volné gra-
fiky (72×57 mm), která je také součástí strahovské sbírky exlibris. Nutno poznamenat, že 
podobné ztvárnění nalezneme též na exlibris Evermoda Vladimíra Balcárka od plzeňského 
grafika Karla Votlučky (1896–1963).

Zcela originálním způsobem vytvořil pro Strahovskou knihovnu exlibris Vojtěch Holman 
(*1875), které ve čtverci (55×55 mm) zobrazuje celek kláštera z pohledu od Petřínského vrchu 
(exlibris 4). O jeho výjimečnosti se rozepsal sám Straka na stránkách Časopisu československých 
knihovníků v roce 1926: „Jako ukázku knižní značky, při níž autor ukázal, že před provede-
ním hodně přemýšlel a o vhodném námětu uvažoval, uvádím značku Strahovské knihovny 
v Praze, která dosáhla značné obliby a oceněna byla i v zahraničí. Při povrchním zhlédnutí 
uniknou sice jednotlivé součástky pozornosti, ale při bedlivějším zkoumání vynikne celek 
významným svým uspořádáním, zvláště, jestliže jest pozorován drobnohledem. Původcem 
jeho jest Vojta Holman, kdysi (r. 1908) aranžér akcidenčních tisků v knihtiskárně Národní 
Politiky, nyní majitel reklamní kanceláře na Královských Vinohradech. Sestavena je z typo-
grafických ozdůbek. Pro ústředí značky zvolil autor úsek zeměkoule, jak jevil se mu na globu 
z horizontálního stanoviska v těch místech, kde nad temným Středozemním mořem prostírá 
se část Evropy od Španělska až po Balkán. Aby upozornil na proslulost Strahovské knihovny 
po širém světě, vkreslil Strahovský klášter i s knihovnou (vlevo) do středu Evropy, tam, kde asi 
Praha. Pod drobnohledem dobře působí ztemnělá červeň kůrkových střech klášterních. Nad 
úsekem zeměkoule černá se dávala vesmíru s hvězdičkami a s pruhem mléčné dráhy, plným 
větších i menších hvězd, připomínající řadu zvučných jmen, která z kláštera Strahovského 
již vyšla. Nekonečná elipsa, z lístků slovanské lípy sestavená, objímá vzácný ten pohled, pře-
cházejíc dole v menší elipsu, jejíž bílé pole určeno jest pro signaturu knihy. Lipovými lístky 
uplatňuje se národní ráz knihovny, kdežto náboženský význam řeholního domu a knihovny 
prozrazují dva monogramy Kristovy, umístěné v rozích značky a ozářené mihotavým světlem 
podle slov učitele národův: ‚Jáť jsem alfa a omega‘. Od těchto splývá dolů široký pás kněžské 
štoly s třemi křížky. V příčném, čtverečkovaném poli umístěn jest zdobný název knihovny: 
‚Bibliotheca regiae canoniae Strahov, Pragae Bohemiae‘ (Knihovna královské kanonie Stra-
hovské v české Praze). Světový význam bibliotéky, jak uvedl sám autor značky, náboženský 
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úkol řádu i filigránské panorama klášterního města dochází výrazu přiměřeného jen zname-
nitosti nejkrásnější bibliotéky na světě.“ 12

V  roce 1926 se u  Straky naplno projevila vážná nemoc, která ho donutila ulehnout 
na  lůžko. Postupně se stáhl z  veřejného života, abdikoval na  všechny své funkce v  orgá-
nech různých spolků a postupně omezoval vědecké práce. Přesto v  tomto období dokon-
čoval paralelně několik složitých badatelských úkolů. Kromě práce na  jubilejní publikaci 
k výročí přenesení ostatků zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta z Magdeburku 
na Strahov byla mimořádným počinem také příprava výstavy Knižní kultura doby staré i nové 
u příležitosti Mezinárodního sjezdu knihovníků a přátel knihy, která se konala od 28. června 
do 7. července 1926. 13 Paralelně vznikla také specializovaná Výstava českého exlibris a supralib-
ros v Praze, k níž vyšlo stručné shrnutí namísto průvodce výstavou od Karla Malého až v roce 
1933, přičemž je nutné zdůraznit, že velká část zápůjček knižních i  grafických exemplářů 
pocházela ze Strahovské knihovny. 14 

V pondělí 17. září 1927 odešel Cyril Antonín Straka z tohoto světa. V nekrologu, který pro 
Časopis českého duchovenstva napsal Antonín Podlaha, zmínil kromě stěžejních badatelských 
přínosů, publikací a  odborných článků také vcelku přiléhavou Strakovu charakteristiku: 
„Zvěčnělý vynikal neúmornou pílí, kterou vytěžil z  literárních pokladů strahovských tolik 
prací ceny trvalé, vedle toho i milou povahou, kterou se četným návštěvníkům a vědeckým 
uživatelům knihovny Strahovské vepsal ve vděčnou paměť.“ 15

Na Strahově se připomínka na osobnost, dílo a sběratelské aktivity Cyrila Antonína Straky 
stala součástí nedávno konané výstavy Vzal jsem tu knihu z rukou anděla konané u příležitosti 
mezinárodního kongresu FISAE v Praze. Na výstavních panelech v rámech bylo vystaveno 
přes 300 exemplářů exlibris s duchovní tematikou, ve vitrínách několik knih se supralibros 
strahovských opatů ze 17.  století – Jana Lohelia, Kašpara Questenberka a Kryšpína Fuka, 
s  razítkem Gerlacha Strniště, popřípadě knihy s  rukopisnými exlibris knihovníka Isidora 
Zahradníka a opata Jeronýma Zeidlera. Součástí výstavy byla část věnovaná přímo Strakovi, 
vystaveny byly fotografie a dokumenty spojené se Strakovou činností ve  Spolku sběratelů 
a přátel exlibris i následném Kroužku českých exlibristů. V těsném sousedství vitríny s doku-
menty byla vystavena bronzová Strakova busta, dílo sochařky Boženy Borovičkové-Podpěrové 
(1894–1980) z roku 1936, která je trvale umístěna v expozici Strahovské knihovny.

12 STRAKA, C. A. Knižní značka Strahovské knihovny. Časopis československých knihovníků. 1926, 5, 
s. 135–136. 

13 DOLENSKÝ, A. (ed.) et al. Knižní kultura doby staré i nové: příručka pro výstavy Mezinárodního sjezdu knihov-
níků a přátel knihy. V Praze: [Pracovní výbor Mezinárodního sjezdu knihovníků], 1926, xvi, 368 s.

14 MALÝ, J. Výstava českého exlibris a  supralibros v  Praze 1926. Praha: Kroužek českých exlibristů, 1933, 
70 s. Knihovna pro exlibris; sv. 5.

15 Podlaha, A. Úmrtí: [nekrolog Cyrila Antonína Straky]. Časopis katolického duchovenstva. 1927, č. 9, 
s. 741–742. 
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CYRIL ANTONIN STRAKA AND THE COLLETION OF EXLIBRIS  
IN STRAHOV LIBRARY
Summary: The contribution commemorates the personality of the Strahov librarian and prior Cyril 
Antonín Straka (1868–1927) at the occassion of the 150th anniversary of his birth which falls to this 
year. The paper explores his role as a collector and creator of the Strahov exlibris collection and provides 
information on the creation and use of exlibris, stamps and other provenance marks held in the Strahov 
Library.

Key words: Cyril Antonín Straka (1868–1927), exlibris, provenance, stamps, the Strahov Library, 
Oskar Fiala (1860–1918), Vojtěch Holman (*1875).

Mgr. Jan Pišna (*1982) 
Vystudoval bohemistiku a slovakistiku na FF UK v Praze, nyní je doktorandem Ústavu české literatury 
a knihovnictví FF MU a Ústavu pro českou literaturu AV ČR. V současné době pracuje jako knihovník 
ve Strahovské knihovně v Praze. Zabývá se starší českou a slovenskou literaturou, latinskou humani-
stickou literaturou, čtením, čtenářstvím a knižní kulturou 16. století, česko-slovenskými kulturními 
kontakty v době raného novověku a exulantskými edicemi Kralické bible. 

Obrázek č. 1: C. A. Straka ve své pracovně.

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
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Obrázek č. 3: Část výstavy věnovaná 
osobnosti Cyrila Antonína Straky.

Obrázek č. 2: Výstava Vzal jsem tu knihu z rukou anděla v prostorách Zimního refektáře  
Strahovského kláštera.
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Obrázek č. 4: Portrét C. A. Straky. Obrázek č. 5: Portrét převora C. A. Straky.

Štítek 1.

Štítek 2.

Štítky
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ZBIERKA KNÍH ZO 16. STOROČIA 
V ŠTUDOVNI HISTORICKÝCH TLAČÍ SPK 
V BRATISLAVE

katarína Bokrosová

Abstrakt: Zbierka kníh zo 16. storočia v  Slovenskej pedagogickej knižnici v  Bratislave obsahuje 
významné tlače, ktoré odzrkadľujú spoločensko-vedný vývoj celého storočia, vrátane rozvoja stredoeu-
rópskeho priestoru. Diela sú písané väčšinou v latinskom jazyku a vytlačené vo významných európskych 
tlačiarňach. Bibliografia zbierky, ktorá vyšla v knižnej podobe v roku 2018, vo veľkej miere prispieva 
k popularizovaniu týchto tlačí.

Kľúčové slová: Knižné zbierky, staré tlače, 16. storočie.

Zbierka kníh zo 16. storočia sa skladá zo 44 titulov, je umiestnená v Študovni starých tlačí 
Slovenskej pedagogickej knižnice v  Bratislave a  tvorí súčasť historického fondu. Zbierka 
bola ešte v roku 2002 na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR – sekcie kultúrneho 
dedičstva vyhlásená za  historický knižničný fond. Odôvodnenie ministerstva kultúry je 
nasledovné: „Tlače svojím obsahom a formou vyhotovenia patria k najvýznamnejším doku-
mentom zachovaným na našom území a predstavujú významnú súčasť kultúrneho dedičstva 
na Slovensku. Viaceré z nich patria do skupiny postinkunábulí, niektoré majú významný slo-
vacikálny charakter (boli vytlačené na území Slovenska alebo sa na ich vzniku podieľali osob-
nosti, ktoré úzko súvisia s dejinami Slovenska a Slovákov). Svojou existenciou jednoznačne 
dokumentujú úroveň a starobylosť knižnej kultúry na našom území v dávnej minulosti.“ 1

Slovenská národná knižnica v Martine v rámci zmapovania tlačí 16. storočia zachovaných 
na  území Slovenska umožnila vydanie bibliografie tejto zbierky, ktorú vyhotovila uzná-
vaná odborníčka na tlače 16. storočia a zamestnankyňa Slovenskej národnej knižnice Lívia 
Fábryová. V tlačenej forme vyšla spolu s ďalšími dvomi bibliografiami v jednom zväzku pod 
názvom Tlače 16. storočia v  knižnici evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania 
v Kremnici, v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave a v knižniciach Nitrianskej diecézy 
– dodatky. 2

Jazykové rozloženie zbierky odzrkadľuje vtedajšiu prax v oblasti vydávania knižných doku-
mentov, väčšina z nich je písaná v latinčine alebo obsahujú latinsko-grécky text.

1 Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR – sekcia kultúrneho dedičstva zo dňa 18. 10. 2002. Číslo: MK 
5332/2002400, s. 1, 6.

2 FÁBRYOVÁ, L. Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. IV. zv. Tlače 16. storočia 
v knižnici evanjelického cirkevného zboru aug. vyz. v Kremnici, v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave 
a v knižniciach Nitrianskej diecézy – dodatky. Martin: Slovenská národná knižnica, 2018, s. 226–291.


