
Dejepis extra 9/2019 

Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu ... 

 

Historická knižnica v Nitre... 



Dňa 17. 10. 2019 sa vybraní siedmaci a ôsmaci vydali na dejepisnú exkurziu do 

Nitry. Vlaky išli podľa cestovného poriadku, tak sme dorazili do Pribinovho mesta 

na čas. Po asi 25 minútovej (podľa niekoho rýchlej, podľa iných pomalej) chôdzi ... 

 

...sme dorazili pred budovu,  v ktorej sa nachádza aj jedna z najväčších 

historických knižníc na Slovensku. 

 

Museli sme chvíľu čakať, pod dohľadom pani učiteľky, lebo pán učiteľ bol 

vybavovať posledné detaily návštevy knižnice. Potom po opätovnom poučení, ako sa 



máme v historickej knižnici správať sme prešli cez viacero dverí až napokon sme sa 

ocitli v miestnosti, ktorá má asi také rozmery (iba na výšku je vyššia) ako naša 

veľká telocvičňa. Ponúkame viacero záberov... 

 



 

 



 



 



Trochu nás však mrzelo, že nás pán učiteľ „nepustil medzi knihy“. Výnimku mal iba 

Filip, ako „dvorný fotograf“, a samozrejme aj pani učiteľka... 

 

... ako náhradu sme dostali možnosť zapísať sa do pamätnej knihy... 

 

... veď možno budeme raz slávni a naše podpisy budú mať veľkú cenu. Ešte chceme 

upriamiť váš pohľad na pravý horný roh. Tu, v malej krabičke je najmenšia kniha 

v knižničnej zbierke, skúste zistiť, o čom je? 



Zápisom do pamätnej knihy sme sa rozlúčili s touto významnou pamiatkou 

a pokračovali ďalej v našej exkurzii. Iba pár metrov od vstupu do knižnice je socha 

„Corgoňa“ ku ktorej sa viažu viaceré legendy. Nedalo nám, aby sme sa pri nej 

nezastavili... 

 

... a nevyskúšali, či niektorá z legiend nie je pravdivá. 



Od „Corgoňa“ sme  sa vydali cez romantické a slnkom zaliate námestie... 

 

... okolo krásne obnoveného barokového stĺpu... 

 



... k Nitrianskemu hradu,.. 

 

... ktorého opevnenie je ozaj mohutné – ponúkame dve z nás, ako mierku stavby. 

 



Po krátkom čakaní na pána učiteľa, ktorý bol vybavovať vstupenky a musel 

zabezpečiť aj pani sprievodkyňu, sme cez premyslený obranný systém vstúpili do 

hradného areálu, ktorého pôdorys vám lepšie umožní sledovať našu cestu hradom. 

 

Zdroj plániku: internet 

Najskôr sme sa boli pozrieť do hradného kostola, ktorý sa vlastne skladá z troch 

vzájomne prepojených stavieb na plániku označených číslami 1, 2 a 3. Najstaršou 

časťou (na plániku č. 1) je románska stavba, ktorá má viac ako 850 rokov... 

 



... k nej sa pripája dolný kostol. Na ich rozhraní sú (sedílie) zvláštne výklenky, 

ktoré slúžili aj ako „živý organ“. 

 

V dolnom kostole na plániku označenom č. 3 sa nachádza nádherná fresková 

výzdoba ... 

 

 



... a obdivuhodný oltár,... 

 

... ktorý bol po zničení osmanskou armádou opäť opravený. 



Je tu tiež pochovaný asi najvýznamnejší predstaviteľ katolíckej cirkvi na Slovensku 

prelomu 20. a 21. storočia, ktorý bol dokonca vymenovaný za kardinála. Viete, 

o koho sa jedná? Z dolného kostola sme prešli do horného (na plániku č. 2), ktorý 

je z hľadiska Slovenska perlou barokovej architektúry. Veď posúďte sami. 

 

 



 

Sú tu pochovaní dvaja známi muži, ktorých osud sa spája s najstaršími legendami 

o území Slovenska. Viete, o koho sa jedná? Po návšteve horného kostola sme po 

113 schodoch vystúpili na vežu, na plániku je označená č. 4. Pohľady z nej zaujali 

aj pani učiteľku,... 

 



... ktorá práve fotografuje staré mesto... 

 

... či „Vazulovu“ vežu? 

 



Keď sme sa pokochali krásnymi pohľadmi, prešli sme do muzeálnej expozície, na 

plániku č. 11. 

 

Tu sme však našu fotodokumentáciu museli prerušiť, pretože je v tomto priestore 

je zakázané fotografovať. Ak si chcete pozrieť množstvo zlatých, pozlátených 

a strieborných prevažne liturgických predmetov, hľadajte na internete. Po návšteve 

muzeálnej expozície sme sa presunuli cez hradnú priekopu (č. 5) ... 

 



... a cez dlhú chodbu ... 

 



do už sprístupnenej časti kazemát ( č. 10), kde boli odkryté zvyšky bývalého 

veľkomoravského opevnenia. Nás však viac zaujali kostrové pozostatky. 

 

Návštevou kazemát sa naša exkurzia po hrade, žiaľ, skončila.  

 

Cestou na stanicu sme sa ešte zastavili v nákupnom centre Mlyny, kde sme mali so 

súhlasom rodičov polhodinový rozchod – konečne voľnosť. Väčšina z nás tak minula 

veľké množstvo peňazí v nemenovanom reťazci rýchleho občerstvenia. Následne sme 

sa presunuli na stanicu. Vlaky išli skoro podľa cestovného poriadku a do Bratislavy 

sme dorazili s minimálnym meškaním. 

 

Záverečné poznámky: 

Návšteva historickej knižnice bola bezplatná, 

návšteva hradného komplexu nás stála 2,50 eur, 

pani sprievodkyňu sme mali preto, lebo bez jej prítomnosti by nás do niektorých 

miest na hrade nepustili, 

všetky fotografie urobil Filip Smíkal z 8.B, 

počasie bolo výborné... 

 

Nabudúce, ak pôjde všetko ako má, pôjdeme do mesta, kde by sa mali všetci 

obyvatelia, ale aj návštevníci galantne správať. 



 

Na úplný záver, ešte ponúkame pohľad z hradnej priekopy aj na barokovú vežu. 

 


