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Kolokvium bibliografů 2009
(Olomouc 4.-6.10.2009)
Ivana Novotná
Každoroční setkání českých a slovenských bibliografů, pořádané bibliografickou sekcí SDRUK
ČR, SNK v Martině a knihovnou, která poskytuje nezbytné zázemí, letos proběhlo ve Vědecké
knihovně v Olomouci. Setkání začalo již v neděli odpoledne, kdy se účastníci sešli na prohlídce
Arcidiecézního muzea, provázené odborným výkladem. Vlastní jednání začalo druhý den ráno a
pokračovalo ještě v úterý dopoledne. Moderátorskou úlohu převzala ředitelka SVK Kladno PhDr. J.
Kádnerová. VK Olomouc zastupovala RNDr. J. Holásková.
Příspěvkem Společenské vědy v české a slovenské bibliografii otevřel doc. PhDr. J. Kubíček,
CSc., jedno z témat kolokvia - literatura faktu a bibliografie. Referátem Bibliografie dějin
Československa v letech 1945 - 1989 přispěla PhDr. V. Horčáková z HÚ AV ČR. Téma bibliografie
literatury faktu rozvinula i Mgr. V. Farah z ŠVK v Košicích v příspěvku O rómskej kultúre na
stránkach Romano Džanibena, odborného romistického periodika.
Host kolokvia doc. PhDr. L. Machala, CSc., příspěvkem Dějiny exilové české a slovenské
literatury zahájil další téma kolokvia - literární dějiny v regionech, které svými referáty rozvíjeli i další
přednášející během obou dnů setkání, např. v příspěvku Literárna Banská Bystrica Mgr. S. Šváčová
z ŠVK v Banské Bystrici; PhDr. J. Amrichová z Verejné knižnice J. Bocatia v Košicích představila v
příspěvku Literáti a edičné počiny knižnice básníka a editora Blažeje Krasnovského; Bc. Z.
Džupinková z ŠVK v Prešově seznámila posluchače s ukrajinsko-slovenským učitelem a
spisovatelem Fedirem Lazorykem (1913-1969); Bc. I. Novotná z SVK v Hradci Králové v příspěvku
Literární tradice východních Čech představila nejvýznamnější literární osobnosti Královéhradeckého
kraje; Mgr. P. Gajdošíková a Ing. J. Kaňka z KK F. Bartoše ve Zlíně hovořili ve společném příspěvku
Literární místopis Zlínského kraje o chystaném meziknihovním projektu databáze regionálních
literárních osobností; PhDr. M. Nádvorníková, CSc., ve svém referátu Josef Strnadel - spisovatel a
knihovník přiblížila život a dílo této zajímavé osobnosti; PhDr. A. Kucianová ze SNK v Martine se
věnovala svému oblíbenému tématu renesance, kterou tentokrát zastupoval Vavrinec Benedikt z
Nedožier (1555 - 1615); Ing. J. Mika ze SVK v Kladně v příspěvku Otakar Zachar, sládek, alchymista
a spisovatel představil pro účastníky méně známou literární osobnost přelomu 19.-20. stol.; Mgr. E.
Matisková z KK Ľ. Štúra ve Zvoleně hovořila o oblíbené slovenské literátce v příspěvku Spisovateľka
Mária Ďuríčková v krajine detstva; Mgr. K. Benciová z Malokarpatskej knižnice v Pezinku hovořila o
svérázném spisovateli v referátu Vincent Šikula v biografických súradniciach; paní T. Klimková z
Knižnice pre mládež mesta Košice (dále KMK) v příspěvku Múzeum slovenskej detskej knihy v KMK
popisovala nejstarší slovenskou literaturu pro děti a mládež ve sbírkách KMK; paní G. Lorenzová z
KK v Karlových Varech v příspěvku Vlastivědné písemnictví a Karlovy Vary hovořila o literárních
památkách města, které jsou v tomto regionu samozřejmě spojeny s balneologií a experimentálním
ověřováním účinků minerálních vod.
PhDr. J. Kádnerová uvedla třetí téma kolokvia Spisovatelé a knihovny a ve svém referátu
představila literáty, kteří se vyskytují v názvech knihoven, v těchto knihovnách pracovali nebo je
navštěvují jako uživatelé či přednášející. Na její příspěvek navázala paní M. Zlatohlávková z KK v
Pardubicích příspěvkem Zdeněk Vavřík a Jiří Pištora - dva spisovatelé v historii pardubické knihovny.
Na hranici oborů se pohybovala Bc. I. Bydžovská z Knihovny Národního muzea v Praze, která

rozebrala téma Mariánská poutní místa (v kramářských tiscích). Zmínila se o projektu, jehož
výsledkem bude webová databáze digitalizovaných kramářských tisků ze sbírek KNM.
Jeden referát - Július Barč-Ivan (doc. M. Kovačka) - nebyl odpřednášen, ale bude zařazen do
tištěného sborníku - ročenky SDRUK. V elektronické podobě budou příspěvky přístupné na
internetových stránkách Bibliografického ústavu Slovenské národní knihovny.
O účastníky se po celou dobu jednání vzorně staraly pracovnice knihovny pod vedením Mgr.
Olgy Chmelíčkové, za což jim patří srdečné díky.
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