
KNIŽNICA  MÚZEA VO SVÄTOM ANTONE 

 

Knižnica Múzea vo Svätom Antone je špeciálnou múzejnou knižnicou. Získava, spracováva, 

uchováva, ochraňuje, sprístupňuje knižničný fond a svojou činnosťou slúži predovšetkým 

odborným pracovníkom múzea pri jej vedeckovýskumnej činnosti. Pre bádateľov, z radov 

študentov stredných a vysokých škôl, poskytuje výpožičky len prezenčnou formou 

v priestoroch knižnice. Zo špeciálnych služieb zabezpečuje medziknižničnú výpožičnú službu 

pre odborných pracovníkov múzea.  

Celková skladba knižničného fondu obsahuje 9 216 knižničných jednotiek. Knižničný fond 

je špecializovaný k vedným odborom zodpovedajúcim náplni práce múzea. Obsahuje  

poľovnícku, lesnícku, historickú a umelecko – historickú tematiku s orientáciou na Slovensko, 

s historickým pôsobením rodov Koháry a Coburg. Zastúpené je aj poľnohospodárstvo, 

ovocinárstvo, botanika. Okrem odbornej literatúry knižnica obsahuje encyklopédie, slovníky, 

lexikóny.  Knižničný fond dopĺňajú publikácie nemeckej anglickej, francúzskej, a v značnom 

počte aj maďarskej proveniencie.  

 

Súčasťou odbornej knižnice múzea je historický fond, ktorý zahŕňa 1 421 zväzkov (1524 – 

1901). Tlače zo 17. a 18. storočia sú tematicky najrôznorodejšie. Dominujú tu diela 

filozofické, historické, náboženské, spoločenskovedné, prírodovedné. Encyklopédie, slovníky, 

učebnice memoáre, almanachy, biografie i kvalitná beletria prevažne vo francúzskom jazyku. 

Ďalej po nej nasleduje angličtina, latinčina, maďarčina, nemčina, čeština a zopár kníh je         



aj bulharských. Sú to diela významných autorov napr. P. Corneilea, G. Sandovej, V. Huga,       

A. Dumasa, A. Brehma, W. Scotta.  

Za najcennejšie knižné exempláre patria tlače s náboženskou tematikou vydané v 17. 

a v prvej polovici 18.storočia. Rímsky misál z roku 1693 je viazaný v hnedej celokoženej 

barokovej väzbe, obsahuje 800 strán. Nový zákon, druhý diel biblie má barokovú knižnú 

väzbu s drevenými doskami potiahnutými tmavohnedou kožou. Vlastnícke rukopisné 

označenie s vročením sa nachádza na predsádkach, titulnom liste a je prevedené čiernym 

atramentom. Kniha patrila Jozefovi Droppovi, učiteľovi z Muráňa v rokoch 1822-1887. Knihy 

boli súčasťou bohoslužobných predmetov pochádzajúcich z kaplnky Nanebovzatia Panny 

Márie v Antolskom kaštieli.  

Zaujímavú skupinu tvorí obsiahly súbor vedeckých časopisov vydaných v Paríži v rokoch 

1875 - 1906 s rôznorodým obsahom. Vedecké časopisy typu revue, sú viazané v elegantnej 

hnedej polokoženej väzbe, bohato zdobenej zlátenou slepotlačou.  

Fond knižnice sa rozrastá hlavne prostredníctvom darcov a ľudí, ktorí spolupracujú s múzeom 

(účasť na rôznych seminároch, výstavách, akciách - Dni svätého Huberta), výmenami aj 

kúpou.  

V súčasnosti spracovávame knižničný fond komplexne v knižnično-informačnom systéme 

KIS MaSK (pre malé a stredné knižnice). 


