
Ako vyzerali 
prvé knihy?



Úloha pre Teba! ☺

Skús sa 
zamyslieť a 
odpovedaj 

jednou vetou 
do zošita na 
tieto otázky:

Vysvetli vlastnými slovami 

výrok: ,,Dom bez kníh je ako 

miestnosť bez okien.“

Prečo je podľa Teba čítanie 

osožné pre človeka – čo 

všetko môže človeku dať?



Prvé knihy

PREČO 

VZNIKLI?

1. Hromadili sa písomné 

informácie rôzneho druhu;

2. tvorili sa nové písomné 

záznamy (zákony, 

nariadenia)  určené 

veľkému počtu ľudí.

AKO 

VZNIKLI?

Tak, že zápisy jedného druhu 

(napr. zákony) sa zhromaždili 

do jedného zväzku.

KNIHA = zväzok viacerých zápisov.



Kto a ako tvoril prvé knihy?

1. BOLI PÍSANÉ 

RUKOU.

2. TVORILI ICH 

VZDELANÍ ĽUDIA 

– MNÍSI, PISÁRI.

3. KNIHY 

ODPISOVALI V 

KLÁŠTOROCH.

4. STREDOVEK – VZNIKLI 

RUKOPISNÉ DIELNE. 

PRACOVALI V NICH PISÁRI.



Niekoľko ukážok ručne
písaných kníh…



Pre zaujímavosť! ☺

Najstaršie knihy 
písané rukou sa 

volali 
MANUSKRIPTY. 

Prečo?

V preklade z latinčiny 

znamená MANUS = RUKA.

V preklade z latinčiny 

znamená SCRIPTÓ = PÍSAŤ.

DOSLOVA = písané rukou.



Čím a načo sa písalo?
a) PERGAMEN – koža zvierat 

(zbavená srsti, vysušená a 

vyhladená).

b) PAPYRUS – predchodca 

papiera z rastliny šachor 

papyrusový.

Najstarší 

písací 

materiál: 

Čím sa 

písalo?
VTÁČIE BRKO namočené do 

ATRAMENTU.



ČASTI VTÁČIEHO 

PIERKA.

Natiahnutá, 

vyhladená koža 

zvieraťa, zbavená 

srsti = 

PERGAMEN.



Ak máš čas a zaujala Ťa téma o prvých knihách, 
prečítaj si o práci dávnovekých pisárov.

Stalo sa pravidlom, že okolo 10. stor. n. l., mal každý kláštor, poprípade opátstvo, svoje vlastné 

skriptórium – pisársku dielňu. Každý z mníchov – pisárov mal svoj špeciálny stojan, sedadlo a 

pisárske náčinie (brko, farbu, pravítko...). Skôr než začal prepisovať, musel si najskôr vyhladiť 

pergamen (nožíkom/britvou), aby atrament dobre do neho vpíjalo a zároveň nerozpíjalo. 

Ďalším krokom bolo narysovanie linajok - tie obyčajne pripravovali učni alebo menej skúsení 

pisári, a rovnako oni ich po dokončení textu na záver zmazúvali. Dlho sa v pisárskom umení 

uplatňovala len latinčina ako jediný povolený jazyk a mnísi boli jedinými, ktorí sa smeli 

venovať pisárskemu umeniu. Nuž, aj preto, že v laickej verejnosti vedel písať len málokto. 

Nakoľko mnísi diela len prepisovali a neboli ich autormi, mali dosť času vyvinúť mimoriadne 

pisárske umenie. Preto text zdobili nádhernými ilumináciami (t.j. knižná maľba). Pisár musel 

ovládať všetky druhy písma. Jeho remeslo patrilo medzi najnáročnejšie, avšak nedocenené. 

Mnohí laickí pisári vstupovali úmyselne do mníšskych rádov, aby sa tak smeli naplno venovať 

svojej práci, bez toho, aby sa obávali o zajtrajšok.  




