
Reštaurovanie kolekcie 30 vzácnych tlačí  z fondu knižnice Podtatranského múzea v Poprade 

vyhlásených  za historický knižničný fond bolo úspešne ukončené. 

 

Zreštaurovanie posledných 2 titulov vzácnych tlačí, zavŕšilo prvú etapu projektu, ktorého 

cieľom bolo prinavrátiť pôvodný stav najvzácnejším historickým knižničným dokumentom, 

vo fonde knižnice Podtatranského múzea v Poprade 

Naša knižnica  sa pravidelne zapája do výziev,  ktoré sú vyhlasované Fondom na podporu 

umenia v podprograme  5.4.1.  Odborné ošetrenie zbierkových fondov, do ktorého je zahrnuté 

aj reštaurovanie a konzervovanie  historických knižničných dokumentov a fondov.  V roku 

2021 sme pripravili projekt Reštaurovanie 2 vzácnych tlačí 17 st. vyhlásených MK SR za 

historický knižničný fond a 2 tlačí slovacikálneho charakteru z knižnice Podtatranského 

múzea v Poprade. Celkový rozpočet projektu  bol  5036 € pričom  podpora zo strany FPU 

predstavovala sumu  4000 € a spolufinancovanie zo strany múzea bolo  1036 €. Za takto 

získané finančné prostriedky bolo možné  zreštaurovať celkovo  4 vzácne tlače. Do projektu 

boli teda okrem posledných dvoch vyhlásených tlačí,  zaradené aj dve, ktoré boli v  procese 

vyhlasovania a  rozhodnutím MK SR  č.  MK- 4703/2021- 242/14541 zo dňa  15. 6. 2021 boli 

vyhlásené  za HKF.  

Reštaurovanie vo svojom reštaurátorskom ateliéri realizoval člen Komory reštaurátorov SR 

Mgr. art. Štefan Kocka, s ktorým múzeum dlhoročne spolupracuje na podobných projektoch. 

Ten v spolupráci s reštaurátormi Petrom Ližbetinom a Martinom Petrincom,  odviedol 

skutočne profesionálnu prácu a diela môžu byť opäť využívané na prezentačné aj  študijné 

účely. 

V projekte na roky  2021 - 22 boli zreštaurované 2  diela z oblasti  jazykovedy a 2 právnické 

diela, pričom  jedno z nich je  judaikum prezentujúcim právne predpisy, ktorými sa riadia 

veriaci židovského vierovyznania.  

V oblasti jazykovedy, išlo o učebnicu arabskej gramatiky zo 17. storočia  od Thomasa 

Erpenia a slovacikálne dielo Slovník latinsko-nemecko-maďarsko- slovanský ... z 19. st., 

ktorý vyšiel v Košiciach a jeho autorom bol Imrich Dunay. Ďalším zreštaurovaným 

slovacikálnym dielom bol právnický spis Corpus Juris Hunagarici, od Štefana Vrbovského, 

ktorý vyšiel v Trnave v 17. storočí a obsahuje súbor právnych predpisov vtedajšieho Uhorska. 

Posledným z tohto projektu bolo judaikum Šulchan aruch /Prestretý stôl/ konkrétne jeho 

druhá časť Joreh Deah /Učiteľ poznania/ od  známeho rabína Jozefa Kara, ktorí žil  v 16. 

storočí  a bol autorom poslednej veľkej kodifikácie židovského práva. Toto dielo vyšlo vo 

Viedni na konci  19. st. a  slúžilo ako učebnica v rabínskej škole v Huncovciach. 

Naša kolekcia  sa takto skompletizovala a my už pracujeme  na príprave publikácie, 

ktorá  predstaví  týchto 30 zreštaurovaných tlačí.  

 

Sig. 6321 

ERPENIUS, Thomas: Arabicae lingvae Tyrocinium id est Thomae Erpenii Grammatica 

arabica, Cum vyria praxios materia. Cujus elenchum verfa dabir pagella.                                                                              

Lvgdvni  Batavorum, Typis &impensis Ioannis Maire 1656, 282 s. 

 



 

po reštaurovaní 

Sig. 7625 

DUNAY,  Imrich: Donatus latino-germanico-hungarico-slavicus, in gratiam et usum tyronum 

linguae latinae denuo editus: cui adnexae sunt lectiones latinae delectandis excolendisque 

puerorum ingeniis accomodatae. 3. vyd                                                                                                                  

Cassoviae Typis et Sumptibus J. Stephani Ellinger, Caes. Reg. priv. Typographi et 

Bibliopolae, 1828, 287 s. 

  

pred reštaurovaním 



 

po reštaurovaní 

 

Sig. 7610 

 

WERBÓCZ, Stephano de: Corpus Juris Hungarici, Seu Decretum Generale Inclyti Regni 

Hungariae, Partiumque Eidem Annexarum: In Tres Tomos Distinctum Nunc denuo Recusum, 

Omnibusque Novellis, Articulis, Quae in prioribus Editionibus deerant, adauctum ... 

Tyrnaviae, per Joannem Andream Hörmann  1696, 800 s. + príväzky 

 

pred reštaurovaním 



 

 

 

 

 

 
 

počas reštaurovania 

 

 

 
po reštaurovaní 

 

Sig. 4030  

 

KARO, Jozef 

Suchan aruch – [Prestretý stôl].  



[Viedeň, Meir Obornik 1788 – 1789] 

 

Kniha talmudistického  spolku v Huncoviciach, používala sa pravdepodobne ako učebnica 

v rabínskej škole až do začiatku 20. storočia.  
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