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     KUBÍČEK, J. Noviny České republiky 1919-1945. Část 1, Bibliografie. Brno : Lector 
benevolus, 2004. 446 s. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, díl 2, část 1. ISBN 80-
86249-27-1.  
KUBÍČEK, J. Noviny České republiky. Část 2, Přehledy, rejstříky. Brno : Lector benevolus, 
2004. 276 s. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, díl 2, část 2. ISBN 80-86249-29-8. 
 
      V roce 2004 vydalo nakladatelství Lector benevolus pro Sdružení knihoven ČR a 
Moravskou zemskou knihovnu dva díly České retrospektivní bibliografie pod názvem 
Noviny České republiky 1919-1945. První díl obsahuje 2 276 bibliografických záznamů 
českých novin. V druhé části jsou uvedeny přehledy a rejstříky. Zpracování této 
bibliografie bylo organizováno v rámci bibliografické sekce Sdružení knihoven ČR pod 
vedením doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc. Zpracovatelé požádali o pomoc také státní 
okresní archivy a regionální muzea. Na bibliografii spolupracovalo celkem 89 institucí.  
Noviny vydávané v uvedeném období jsou zdrojem důležitých a často i unikátních 
informací o tehdejším veřejném, společenském, sociálním, politickém a kulturním klimatu. 
Tvoří nezbytnou součást pramenných podkladů pro činnost badatelů zabývajících se 
výzkumem, hodnocením a zpracováním poznatků o této historické etapě naší společnosti. 
Historikům, ale i laické veřejnosti se tak dostává do rukou komplexní bibliografie mapující 
noviny daného období s uvedením, kdy a kde titul vycházel a v které instituci se nachází. 
Souběžně s touto bibliografií pracovala Moravská zemská knihovna na elektronické 
databázi pod názvem: Souborná báze PER – česká a moravská periodika, která je 
zveřejněna na adrese: http://www.mzk.cz/katalogy/ . Druhá část bibliografie obsahuje 
rejstříky, z nichž nejzajímavější je věcný a chronologický. Je sestaven formou tabulky a 
přehledně zobrazuje, v kterých letech jednotlivé tituly vycházely. Bibliografie vyšla s 
podporou Grantové agentury ČR a Ministerstva kultury ČR. V současnosti se připravuje 
další díl, mapující časopisy stejného období. Publikaci si lze objednat na adrese Moravská 
zemská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno. Oba svazky jsou k dispozici za 480 Kč.  
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