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Vavrinec Čaplovič
(5. 8. 1778 Jasenová – 25. 12. 1853  Bratislava)

• Erb Čaplovičovcov



... slávnostne vyhlasujem, 
že v záujme povznesenia mravnej i vzdelanostnej 
úrovne mojich krajanov, ... rozhodol som sa túto 

svoju knižnicu zasvätiť
a ešte za môjho života slávnej Oravskej stolici 

darovať i zanechať, a to so všetkými k nej 
náležiacimi rukopismi, 

so zemepisnými mapami, 
s glóbusmi nebies a zemí, 

s obrazmi, 
... prístrojmi pre znázornenie 

fyzikálnych i matematických znalostí, 
napokon s mincami a s numizmatickými 

pamiatkami staršími a novšími ...

(Darovacia listina z 15. apríla 1839) 



13 rkp. Čaplovičových katalógov
(1.11. 1792 – 26.4. 1852)



Bibliotéka  Čaplovičiana 
Sprístupnená verejnosti  1.1. 1914



Rukopisy 14. – 19. storočia
284 úplných a 18 neúplných



Rukopisná zbierka
• Dva rkp. zo 14. storočia - Š. Langton: Výklad 

hebrejských výrazov – Papias: Lexikon; 
Jakub de Voragine: Kázne a 4 rkp. 15. storočie

• Miscelaneá – odzrkadľujú kultúrne a literárne 
záujmy slovenských, maďarských vzdelancov 
v 17.–19. storočí

• Jazyky – latinčina, nemčina, maďarčina, poľština, 
čeština, slovakizovaná čeština, taliančina, 
španielčina, francúzština, angličtina, hebrejčina, 
gréčtina a i.

• Obsah – vecná (korešpondencia, výpisky z 
periodík) a odborná literatúra (teologické, právne, 
historické, etnografické, etické poznámky, úvahy, 
state a rozpravy)  

• Autori – Jozef Abafi, bernolákovec Norbert 
Schrajer, polyhistor Matej Bel a ďalšie významné
osobnosti slovenských dejín



Inkunábuly – 25 zväzkov
1467 - 1500



Inkunábuly Čaplovičiany

RABANUS, Maurus: 
De sermonum 

proprietate sive opus 
de universo. 
Argentinae, Adolphus 
Rusch, 1467.

• Diela z teológie, histórie, astrológie, 
medicíny, metafyziky, poézie a 
práva.

• Miesta vydania – Rím, Benátky, 
Bologna, Ferrara a Brescia (10), 
Augsburg, Norimberg, Mohuč a 
Memmingen (4), Štrasburg (5), 
Bazilej (2), Barcelona (1), Viedeň (1).

• Autori – Alfraganus, Hieronymus 
Balbus, Philippus Beroaldus, Moses 
Maimonides, Nicolaus Bonetus, 
Hartmannus Schedel, Robertus 
Caracciolus, Petrus de Palude, 
Johannes Serapion sen., 
Bartholomaeus de Chaimis a i.  



Tlače 16. storočia
1 408 bibliografických jednotiek



Výtvarná zbierka 17. – 19. storočia 
1 293 voľných listov

Návrhy divadelných 
dekorácií: 

Karol Maurer,

Jozef Mandl, 

V.A.J. Fanti, 

Jozef Platzer, 

L.O. Burnacini, 

A. de Pian, 

A. Arrigoni,

M. Kussel...

Grafika:

portréty osobností, 
veduty, mytologické

a historické scény, 
reprodukčná grafika, 

vedecká ilustrácia... 



Ukážky z výtvarnej zbierky



Karol Maurer 
(1761-62 ? – 1844 Bratislava)



Mapová zbierka 

• 1607 máp, z toho 138 
slovacikálnych

• 17. – 20. storo čie
• Rukopisné a tla čené mapy 

európskych krajín a územ í na 
všetkých kontinentoch



Atlasy 16. – 20. storočia



Sprievodné aktivity, projekty
• Vyučovacie hodiny pre základné a stredné školy 

regiónu Oravy v rámci viacerých vyuč. predmetov 

s využitím zastúpených vedných odborov fondu  

• Prezentácie pre záujmové skupiny na rôzne témy

• Výstavy s cestopisným zameraním prezentujúce 
rôznorodý knižničný fond Čaplovičiany

• Mikroprojekt „Juraj Tranovský – posol piesňovej 
kultúry“ v spolupráci s Múzeom Tešínska – Múzejnou 
knižnicou Silesia zameraný aj na zachované vydania 
Cithary sanctorum v oboch knižniciach

• Výskumné úlohy zamerané na výskyt územných 
bohemík, moravík a poloník v Čaplovičovej knižnici  



Ďakujem za pozornosť ☺☺☺☺


