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Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2010 

Ivana Novotná 

Ve dnech 3.– 5. 10. 2010 proběhl ve slovenské Trnavě další ročník setkání bibliografů, který byl zahájen prohlídkou 
impozantního hradu Červený Kameň. Druhý den začalo vlastní jednání, které uvedla ředitelka hostitelské Knižnice Juraja 
Fándlyho v Trnavě Lívia Koleková a zástupce Trnavského kraje. 
Témat letošního kolokvia bylo hned několik: významné osobnosti v regionech v kontextu bibliografického zpracování, regionální 
články z periodického tisku, regionální monografie měst a obcí, sestavování kalendárií regionálních osobností, zpracování 
publikací národnostních menšin nebo bibliografie věnované česko-slovenským vztahům v rámci jednotlivých měst a obcí a 
významným osobnostem. 
Jednoznačně převládalo téma významných regionálních osobností. Slovenští bibliografové jich představili hned několik: od 
renesanční osobnosti poety Laureata Ioannesa Bocatia v příspěvku Kláry Kernerové (Verejná knižnica J. Bocatia v Košicích) 
přes slovenského pedagoga působícího mj. i v Praze a Nymburku Petera Fradelia (1581–1621) v referátu Anny Kucianové 
(SNK v Martině) až k příspěvku Působení Antona Augustína Baníka v Trnavě, který věnoval Augustín Maťovčík (SNK v Martině) 
významnému slovenskému jazykovědci a redaktorovi 20. stol. Se sportovci českého původu nás seznámilav příspěvku Jan 
Bezrouk a Jan Koutný v športovom dianí Zvolena Elena Matisková (Krajská knižnica Ľ. Štúra ve Zvoleně). Personálne 
bibliografie rusínských a ukrajinských maliarov Slovenska vydané v ŠVK Prešov prezentovala Zuzana Džupinková, Významné 
osobnosti Galanty představila Judita Kontárová (Galantská knižnica), divadelní umělce Valéria Farah (ŠVK v Košicích) 
v příspěvku Českí a moravskí divadelníci v Štátnom divadle v Košiciach od 20. rokov 20. storočia a Personálie v zrkadle 
banskobystrických kultúrnych inštitúcií zobrazila Soňa Šváčová (ŠVK v Banské Bystrici). Některé personální bibliografie ŠVK 
v Banské Bystrici jsou dostupné i elektronicky z webových stránek knihovny na adrese http:www.svkbb.eu (odkaz Edičné tituly). 
Na zpracovávání personálií do elektronických databází ve vlastních knihovnách se orientovaly referáty Ivony Salajové 
(Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovském Mikuláši) a Violy Bielikové (Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitře). 
Ani čeští bibliografové nezůstali s regionálními osobnostmi pozadu: Jiří Mika (SVK Kladno) v příspěvku Střední Čechy spatřené: 
několik poznámek k máchovské literatuře a bibliografii přiblížil svůj region v literárním odkazu K. H. Máchy. Ze severočeského 
úhlu pohledu představila Máchu také Jitka Haincová, která jej ve svém vystoupení demonstrovala jako příklad osobnosti využité 
při tvorbě kalendária v příspěvku Historie a současnost zpracování kalendárií v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad 
Labem a poutník Karel Hynek Mácha. Personální bibliografií nazvanou prostě Jaromír Nohavica všechny posluchače zaujala 
Alena Hrazdilová (MSVK Ostrava). Bibliografie je přístupná i z oficiálních webových stránek tohoto známého písničkáře a 
textaře (na adrese http://www.nohavica.cz/cz/jn/clanky/bibliografie.htm). V příspěvku Bibliografie baťovské literatury a její online 
prezentace seznámil Jan Kaňka (KKFB Zlín) s neotřelým způsobem prezentování bibliografií a personálií, který ve společném 
projektu vytvořila Krajská knihovna Františka Bartoše ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati. Web, který vznikl na základě 
této spolupráce, si můžete prohlédnout z webových stránek Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně nebo přímo na adrese 
http://www.tomasbata.com/. Iva Bydžovská nalezla hned několik osobností v kramářských písních a v příspěvku Knížata, světci 
a vrazi. Osoby a osobnosti v kramářských tiscích Knihovny Národního muzea ukázala např. písně o sv. Václavu, V. Hankovi, T. 
G. Masarykovi, Juraji Jánošíkovi, Václavu Babinském a dalších. 
Řadu příspěvků k regionálním bibliografiím zahájil čestný host Jaromír Kubíček referátem Moravské retrospektivní regionální 
bibliografie, ve kterém vybídl především bibliografy z Čech k systematičtějšímu zpracování regionálních bibliografií. Navázala 
na něj Václava Horčáková (HIU AV ČR) s příspěvkem Obraz historických i současných regionů v českých, moravských a 
slezských periodikách se zaměřením na regionální dějiny a vlastivědu, ve kterém popsala česká regionální vlastivědná 
periodika. Téma regionálních bibliografií monografií doplnily také ředitelka SVK v Kladně Jiřina Kádnerová příspěvkem Historie 
středních Čech pohledem bibliografa, Libuše Straková (JVK v Českých Budějovicích) příspěvkem Monografie jihočeských měst 
a obcí 1995–2010 a Ivana Novotná (SVK Hradec Králové) příspěvkem Regionální monografie Královéhradecka.Zajímavou 
publikaci představila Martina Zlatohlávková (KK Pardubice) v prezentaci nazvané Všední život Pardubáka za druhé světové 
války 1939–1945 a doplnila ji stručnou dobovou bibliografií. Bibliografickou činnost Knižnice Juraja Fándlyho v Trnavě 
představila Zuzana Mesárošová a Přehled spracovávania hungarík v Žitnoostrovné knižnici v Dunajské Stredě prezentovala 
Marta Vargová. 



Bohužel nezazněly hned dva plánované příspěvky – omluvila se Tatina Klimková (Knižnice pre mládež mesta Košice), která 
měla popsat Prínos Košíc do literatúry pre děti a mládež,a Gerda Lorenzová z KK v Karlových Varech s příspěvkem Slováci u 
pramenů.Útěchou budiž, že tyto příspěvky – spolu se všemi dalšími – vyjdou stejně jako v předcházejících letech v ročence 
Sdružení knihoven ČR. Závěrem nezbývá než srdečně poděkovat hostitelské knihovně a jejím pracovnicím za vzornou péči a 
těšit se na příští rok na další kolokvium, které by mělo proběhnout tentokrát na české straně, v historickém městě Jihlavě. 
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