
Slovník nielen knihovníckych výrazov 
A 
absenčné výpožičky - vypožičanie kníh, časopisov a iných knižničných dokumentov  mimo budovu 
knižnice                       
akvizícia -  získavanie kníh a dokumentov ( nákupom, výmenou, povinným výtlačkom, darom) 
alfabetické usporiadanie – usporiadanie podľa abecedy, súhrny názov pre 24 znakov gréckej 
abecedy, utvorený podľa prvých dvoch písmen alfa a beta. Alfabeticky (abecedne) je v knižnici 
usporiadané všetko. Náučná literatúra je usporiadaná podľa MDT (Medzinárodné desatinné triedenie), 
ale v rámci  jednotlivých odborov  tiež abecedne podľa prvých dvoch písmen priezviska autora knihy. 
Ak chýba autor - podľa prvých dvoch písmen názvu. 
antifonál - zbierka cirkevných spevov, ktoré striedavo prednášajú dva zbory, alebo kňaz a zbor. 
Striedavý spev sa nazýva antifóna. Názvom antifonál sa niekedy označuje aj zbierka melódií 
hodinových spevov, tzv. hodiniek. 
antológia – výber literárnych, filozofických, alebo hudobných prác rôznych autorov 
autograf - vlastnoručné písmo, originál rukopisu, vlastnoručný podpis autora, autogram  
 
B 
beletria – umelecká literatúra, krásna literatúra, próza, poézia, dramatické diela 
bibliotéka – knižnica, zbierka kníh 
bibliobus – pojazdná knižnica 
bibliografia – z gréckeho slova biblos – kniha a grafein - písať, pôvodne pisárske práce, opisovanie 
kníh. Dnes popisovanie kníh a knižničných jednotiek a zostavovanie zoznamov z nich 
bilingválna literatúra – text knihy písaný dvojjazyčne 
 
C 
citácia – popis dokumentu (knihy, článku, stránky na internete),  ktorý bol použitý ako zdroj 
informácií pri spracovávaní práce. V citácii je potrebné uviesť základné údaje, ktoré použitý dokument 
identifikujú. 
CVTI - Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave, špecializovaná vedecká knižnica 
podporujúca vedu na Slovensku  
 
D 
dedikácia - kniž., venovanie  
Dewey Melvil – (1851-1931) knihovník, autor MDT (Medzinárodné desatinné triedenie) klasifikačnej 
schémy na triedenie náučnej literatúry, snažil sa zjednodušiť anglický pravopis (spelling), napr. ujal sa 
Catalog namiesto Catalogue) 
detektívka – literárny žáner, kde je dej knihy založený na  zločine a pátraní po páchateľovi 
 
E 
esej – umelecky spracovaná úvaha o aktuálnych otázkach spoločenského, kultúrneho alebo 
hospodárskeho života 
exaktný - vedecky presný, dôkladný, dokonalý, bezchybný 
 
F 
fantasy – literárny žáner, dej knihy sa odohráva v imaginárnych svetoch 
faktografické informácie – skutočné, ktoré sa naozaj stali 
frontispis - obrazový alebo textový náprotivok titulnej strany knihy, predtitul 
 
G 
gesta - stredoveké historické poviedky, ktoré čerpali obsah zo skutkov historicky doložených osôb. 
Boli predchodcami neskorších kroník. Najväčšou stredovekou zbierkou gest boli "Gesta romanorum", 
zbierka poviedok zo života rímskych cisárov. 
graduál - bohoslužobná kniha obsahujúca rituálne spevy z epištol a z evanjelií, ktoré pôvodne spievali 
na schodoch vedúcich k oltáru (gradus - schod).  
graféma - najmenšia funkčná jednotka písma 
 
grant – finančná podpora pridelená grantovou komisiou na určitý výskumný alebo pracovný projekt 
grafológia – určovanie osobných vlastností z charakteru písma 
 



H 
homílie - stredoveké výklady biblických textov. Zbierka výkladov sa nazýva homiliár. 
horor – literárny žáner, ktorý úmyselne vyvoláva pocity strachu, napätia a hrôzy 
 
CH 
chronológia – usporiadanie podľa časovej postupnosti 
 
I 
iluminácia - knižná maľba (kresba), farebná stredoveká výzdoba rukopisných kódexov 
iluminátor - maliar kníh, ktorý spestril (iluminoval zo slova iluminare) text knihy farebnou ozdobou a 
obrázkami. 
iniciála - (z lat. initium) znamená začiatok, začiatočné písmeno slova (v starých kódexoch sa výrazne 
farebne líšilo od ostatných písmen) 
inkunábulum - prvotlač. Prvé tlačené knihy, vydané po vynájdení kníhtlače koncom 15. storočia.  
informácia – správa, oznámenie, vysvetlenie, poučenie 
ISBN – medzinárodné číslo kníh, ktoré presne identifikuje knihu. Každá krajina má svoje 
identifikačné znaky 
ISSN – medzinárodné štandardné číslo (novín, časopisov) ktoré seriály jednoznačne identifikuje 
infoLIB – portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax 
 
J 
judaiká - židovská literatúra 
 
K 
kaligrafia - krasopis, výzdoba písmen a okrajov okolo textu, prípadne voľného priestoru medzi dvoja 
stĺpcami 
kapitálky - veľké latinské písmená. Ustálená forma písma v starovekom Ríme, ktoré sa skoro presne 
používajú aj dnes. Boli tesané do kameňa a nazývali sa Kapitalis Quadrata. Veľké písmena zmenšené 
na strednú výšku (vo veľkosti malých písmen). Poznáme pravé a nepraví kapitálky. 
kartotéka – súbor lístkov s určitými údajmi zoradený abecedne alebo podľa iného systému 
katalogizácia – popis knižničnej jednotky, v súčasnosti už aj elektronicky 
KIS MaSK –  knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice,  počítačový program 
KIS3G – portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc 
knižničný fond – súbor knižničných dokumentov vybraných, usporiadaných, spracovaných 
a sprístupňovaných v súlade s funkciami knižnice 
kódex - môže byť v literatúre a histórii (lat. názov Codex), v staroveku zväzok voskovaných doštičiek 
na písanie, v stredoveku pergamenová rukopisná kniha 
kustód - správca zbierok, knižníc, hradov a pod. 
 
L 
libri prohibiti – knihy v minulosti zakázané pôvodne katolíckou cirkvou, dnes sa tento termín 
používa pre knihy zakázané z akýchkoľvek dôvodov 
literatúra – všetky písomné prejavy určitého národa, epochy, ľudstva, základným vyjadrovacím 
prostriedkom je spisovný jazyk 
literatúra faktu – literárne spracovanie dokumentárnych materiálov, vedeckých faktov, historických 
a súčasných udalostí 
litografia-  kameňotlač, tlač z plochy (z gréckeho lithos - kameň, grafein -  písať). Vynález tejto 
grafickej techniky sa pripisuje Aloisovi Senefelderovi (1771-1834). Princíp spočíva v odpudzovaní 
mastnoty a vody.  
 
M 
majuskula - veľké písmená 
MDT – medzinárodné desatinné triedenie, najznámejšia klasifikačná schéma pre triedenie náučnej 
literatúry podľa odborov, o ktorých pojednávajú. 
misál - katolícka bohoslužobná kniha určená pre omšový obrad. Pomenovanie pochádza z latinského 
označenia omše - missa. 
MVS – medziknižničná výpožičná služba, ktorú sprostredkuje knižnica v prípade, ak žiadanú knihu vo 
fonde nemá 



MMVS – medzinárodná medziknižničná výpožičná služba, ktorú sprostredkuje knižnica v prípade, ak 
sa hľadaná kniha nenachádza v slovenských knižniciach 
metodika – konzultačná a poradenská pomoc knižniciam v danom regióne 
minuscula - malé písmená (grécka, latinská m.)                                                         
 
O 
on-line katalóg – verejne dostupný katalóg cez internet 
 
P 
PC – osobný počítač 
pentalógia – umelecké dielo s piatimi relatívne samostatnými časťami, ktoré spolu súvisia 
pergamen - zvieracia koža na písanie, známa v Ázii už v staroveku. Najstarší pergamen bol hrubý a 
získaval sa odstránením srsti zo surovej kože a jej vyčistením. Výroba sa podstatne zdokonalila v 
Pergame, kde podľa Plínia vyrábali jemný pergamen (zvaný dichtera alebo membrana) už v 2. storočí 
pred n. l. V stredoveku používali na písanie dvojaký druh pergamenu: juhoeurópsky, vypracovaný 
veľmi dokonale na mäsovej strane kože (album), a stredoeurópsky, vypracovaný rovnako na oboch 
stranách kože, ale menej jemne. Vyrábal sa z kože ovce (charta ovina), kozy (charta caprina) a teliat 
(charta vitulina). Najdrahší druh pergamenu vyrábali z kože nenarodených jahniat (virginea, charta 
non nata). V staršom stredoveku vyrábali pergamen v kláštoroch od 12. storočia. Súbežne s vývojom 
miest prešla výroba do rúk laikov, organizovaných neskôr v cechoch (pergamentarii, membranarii). 
Vzácne knihy písali na farebnom pergamene (purpur, prípadne iná farba) zlatým alebo strieborným 
atramentom. 
periodiká – pravidelne vychádzajúce noviny a časopisy 
poézia – básnictvo, básnické umenie 
portál – zhromažďuje na jednom mieste odkazy na dôležité zdroje na internete 
posesorské záznamy - vlastnícke záznamy v knihe (posesor - držiteľ veci alebo práva, vlastník) 
prezenčné výpožičky – vypožičiavanie kníh, časopisov a iných knižničných dokumentov, s ktorými 
možno pracovať len v priestoroch knižnice, nepožičiavajú sa domov 
prolongácia - predĺženie výpožičnej lehoty kníh, časopisov a iných knižničných dokumentov, 
požičaných z knižnice  
próza – neveršovaný, v prostej reči písaný literárny prejav 
 
R 
regionálne dokumenty – dokumenty, týkajúce sa určitého miesta 
registrácia – vyplnením prihlášky a zaplatením členského poplatku sa žiadateľ stáva čitateľom 
(používateľom) knižnice 
responsorium - zbierka liturgických spevov komponovaných na spôsob striedavých otázok a 
odpovedí (responsoria) 
rešerš –  (z franc. recherchen – hľadať, skúmať) je úzko  špecializovaná bibliografia, vypracovaná na 
objednávku 
rezervovanie kníh – kniha, ktorú má požičanú iný čitateľ sa dá  rezervovať osobne, telefonicky alebo 
mailom 
rubrikátor - pisár, ktorý iluminoval nadpisy, robil kaligrafickú výzdobu v stredovekých knihách 
 
S 
signatúra – značka, ktorá identifikuje, kde je kniha v knižnici uložená 
sci-fi – vedecko-fantastická literatúra 
sekundárny - druhotný, druhoradý, vedľajší, odvodený 
skriptor - latinské označenie pisára, ktorý písal text knihy. Od neho pochádzajú niekedy aj 
kaligrafické kresbové ozdoby a inofarebné nadpisy kapitol. 
skriptórium -pisáreň v stredovekých kláštoroch, v ktorej sa dielensky písali knihy 
slovaciká - knihy a dokumenty, ktoré vytvorili slovenskí autori, dokumenty vyrobené na Slovensku, 
písané v slovenskom jazyku, alebo sa týkajú Slovenska. 
(S.l.) Sine loco - miesto vydania neznáme 
(S.n.) Sine nomine - meno vydavateľa je neznáme 
supralibros - značka majiteľa knihy vyrazená na vonkajšej časti (najčastejšie koženej) knižnej väzby. 
Môže obsahovať podobizeň majiteľa alebo heraldický znak, najčastejšie iniciálky mena a rok 
zaobstarania knihy, či jej zviazania. 
SNK – Slovenská národná knižnica, vedecká, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia pre 



občanov Slovenska a používateľov zo zahraničia. Je depozitnou a konzervačnou knižnicou SR, 
pracoviskom pre oblasť reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie. 
softvér – počítačový program 
 
Š 
ŠVK -  štátna vedecká knižnica 
 
T 
trilógia – umelecké dielo s tromi relatívne samostatnými časťami , ktoré spolu súvisia 
thriller (triler) – literárny žáner s desivým a vzrušujúcim dejom 
 
U 
UK – Univerzitná knižnica v Bratislave, vrcholná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia 
inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti 
unciála - latinská abeceda (datovanie 3. storočie n. l.). Vznikla postupným zaokrúhľovaním 
niektorých liter písma predchádzajúceho obdobia (capitalis quadrata). 
upomienka – upozornenie na uplynutie výpožičnej lehoty kníh, časopisov a iných knižničných 
dokumentov, poslané listom, mailom alebo SMS   
 
V 
voľný výber – knihy voľne prístupné čitateľom a používateľom knižnice 
výpožičný pult – miesto, kde sa knihy evidujú na konto čitateľa, alebo sa vracajú 
výpožičný poriadok – upravuje vzájomné vzťahy knižnice a čitateľov (používateľov) 
 
W 
webová lokalita – súbor webových stránok, zvyčajne v rámci jednej domény na internete.  Všetky 
verejne dostupné webové lokality sa súhrne nazývajú Worl Wide Web 
  
X 
xerox - kopírovací prístroj nazývaný podľa firmy Rank Xerox 
xerokópia - kópia na ňom vyhotovená 
  

 


