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Sekce SDRUK ČR pro historické fondy

Jitka Holásková

Rok nebo dokonce datum založení Sekce pro historické fondy Sdružení knihoven České republiky, jak zní 

současný název, nebylo snadné určit. Jednu z prvních zmínek najdeme v ročence SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR 

v roce 1996 v článku Marie Nádvorníkové, ve kterém uvedla, že ve Sdružení knihoven ČR vyvíjejí odbornou

činnost dvě sekce; vedle Sekce bibliografie je to právě Sekce pro historické a vzácné knižní fondy. V téže ročence 

hodnotí činnost Sekce historických a vzácných knižních fondů její vedoucí Václav Pumprla. Zde najdeme i 

informaci, že sekce byla oficiálně založena v roce 1994. Je tedy zřejmé, že Sekce pro historické fondy spolu se 

Sekcí bibliografie skutečně patří mezi nejstarší.

Sekce pro historické a vzácné knižní fondy měla sloučit odborné pracovníky - správce historických a vzácných 

fondů knihoven, muzeí i archívů. V již zmíněném příspěvku Václav Pumprla  velmi obšírně definoval jednotlivé 

oblasti problematiky, kterými by se měla vzniklá sekce zabývat. Jedním ze základních cílů bylo zjistit rozložení 

fondů, pracovat na jejich výzkumu a přípravě katalogizačních pravidel. Stejnou důležitost přikládal prezentaci 

fondů v příznivých podmínkách po stránce zabezpečení exponátů na výstavách; na tento cíl přirozeně navazovala 

i problematika restaurování a legislativy ve spojitosti s ochranou fondu před vývozem. Také podpora projektů 

zaměřená právě na ochranu a zpracování vzácných knižních fondů včetně spolupráce se zahraničím doplnila 

velmi široký výčet činností. Jako platforma pro předávání výsledků činnosti sekce se jevila vhodná právě 

konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, která probíhala již od 

roku 1991 v Olomouci jako každoroční akce, s výjimkou roku 1997.

Jak je patrné z programů konference, sborníků z jednotlivých ročníků konference i z nastíněného rozsahu 

problematiky, pracovníci sekce se mohli během dvaceti následujících let věnovat zevrubněji pouze části témat, 

jiných částí se mohli dotknout pouze okrajově.

Životem vynuceným úkrokem v činnosti sekce bylo svolání schůzky v roce 2006 a následné ustavení Pracovní 

skupiny pro popis historických fondů. Byla to reakce zástupců Vědecké knihovny v Olomouci a Moravské zemské 

knihovny v Brně na neočekávané rozhodnutí NK ČR transformovat pracovní skupinu při NK ČR, která měla na 

starost i katalogizační pravidla pro staré tisky, a rozhodnutí nadále používat pro katalogizaci starých tisků 

platformu MASTER v souvislosti s rozvojem a potřebami Manuscriptoria, na rozdíl od MZK a VKOL. Členové 

sekce si uvědomovali, že zde stále je poptávka po metodice pro katalogizaci historických fondů ve formátu 

MARC21 a je potřeba snažit se sjednotit katalogizační pravidla.

V následujících letech proběhly tři schůzky, kde došlo k dohodám ohledně jmenných autorit a provenienčních

údajů nebo ke sjednocení pravidel pro katalogizaci starých map. Pracovní skupina pro popis historických fondů 

pracovala pouze za účasti omezeného počtu členů sekce, postrádala patřičné personální zajištění a kompetence, 

aby mohla vyvinout potřebné pracovní nasazení.

V roce 2010 byla znovu ustavena pracovní skupina při NK ČR pod vedením PhDr. Hejnové a během dalšího 

období došlo ke sjednocení minimálního záznamu starých tisků. Potřebnou koordinační činnost tak znovu na svá 

bedra přijala Národní knihovna a Pracovní skupina pro popis historických fondů se již neschází.

Mailová konference staretisky@vkol.cz, která byla prvotně zřízena pro usnadnění komunikace pracovní skupiny

v sekci, ztratila svůj význam. Nyní zamýšlí sekce její oživení a využití pro předávání aktuálních informací a 

upozornění na publikace, nabídky výstav nebo jiné aktivity.

Hlavní činností sekce pro historické fondy tak zůstalo každoroční pořádání konferencí, od roku 1994 za finanční 

podpory SDRUK ČR, které platí autorské poplatky přispěvatelům sborníku. Příspěvky jsou následně zveřejňovány 

na webových stránkách VKOL, odkaz lze najít i na stránkách SDRUK ČR. Během 20 let existence sekce došlo k 



několika malým změnám, jako je zkrácení názvu sekce, zkrácení názvu konference o „z Čech, Moravy a Slezska“ 

v roce 2009 z důvodu prezentace příspěvků zahraničních odborníků. V roce 2012 pak ke změně názvu konference 

na Bibliotheca Antiqua. Úpravy zaznamenal i grafický vzhled sborníku, který je vydáván od roku 2012 tak, aby byl 

k dispozici již na konferenci. Pracovníci sekce se snažili zvýšit kvalitu konferencí i tím, že pro některé ročníky 

zadali pro přednášející na konferenci pevné téma, naposledy to byla v roce 2013 problematika historické knižní 

vazby. Během konání konferencí bývá připraven i doprovodný program, který účastníkům umožňuje poznat 

kulturní památky, výstavy nebo jiná zajímavá místa v Olomouci. Konference se účastní od jejího počátku 50 až 80 

specialistů z celé ČR, mezi účastníky můžeme potkat i jednotlivé odborné pracovníky ze Slovenska, Polska nebo

z Maďarska. Od roku 1999 se konference koná pravidelně v Arcidiecézním muzeu v důstojném prostředí sálu 

Mozartea. Pokud se ohlédneme na 22 ročníků konference a veškeré příspěvky ve sbornících, nelze označit 

vzhledem k šíři záběru probíraných témat některé z nich jako hodnotnější nebo významnější. Nicméně je třeba 

zmínit příspěvek Stanislava Psohlavce z konference v roce 1994 s názvem Vzácné rukopisy na počítači. Bylo to 

jedno z prvních vystoupení na konferenci, které se týkalo digitalizace historických a vzácných knižních fondů. 

Autor příspěvku informoval účastníky o možná startovacím počinu digitalizace firmou IBM, která se rozhodla 

digitalizovat Vatikánskou knihovnu. Také Národní knihovna ČR měla již svou první digitalizovanou knihu a 

chystala se pokračovat s další přes poměrně velké náklady. Digitalizace byla představena jako specifický způsob 

ochrany fondu, který umožní zpřístupnit vzácný fond pro odbornou veřejnost při minimálním poškození publikace, 

jaké představuje jedno prolistování knihou. Poukázal tak na cestu, kterou by se knihovny mohly vydat ve snaze 

maximálně zpřístupnit své fondy bez poškození. Jako vhodné médium se v roce 1994 jevil CD-ROM. Stanislav 

Psohlavec se zmínil i o možnosti vyhledávání přes některé údaje, nastínil OCR a dále archiv CD-ROMů jako 

jakéhosi předchůdce dnešních digitálních knihoven.  Představa, že z prodeje CD-ROMů by si každá knihovna 

mohla financovat digitalizaci, byla odrazem situace doby v roce 1994, kdy se o masové digitalizaci neuvažovalo. 

V souvislosti s činností sekce můžeme ale konstatovat, že právě od roku 1994 je téma digitalizace pevnou 

součástí programů těchto konferencí.

Při hodnocení aktivit sekce pro historické fondy nelze opomenout ústřední postavu počátečního období její 

činnosti. Vedoucí sekce Václav Pumprla už před jejím vznikem stál u zrodu první odborné konference věnované 

historickým knihovním fondům a svou katalogizační a publikační činností výrazně zviditelnil staré tisky, inkunábule 

i rukopisy uložené ve VKOL. Po odchodu z Vědecké knihovny působil nejprve v Muzeu Komenského v Přerově a 

od roku 2002 se jako pracovník Ústavu pro klasická studia AV ČR v Praze podílí na rozvoji Knihopisu. Nahradit 

takovou osobnost, mimo jiné držitele Tobolkovy medaile, nebylo vůbec snadné a to byl také hlavní důvod toho, že 

konference v roce 1997, kdy Václav Pumprla z VKOL odešel, vůbec neproběhla. V dalším roce už se ale podařilo 

na zavedenou tradici navázat a od té doby má konference pevné místo v podzimním kalendáři knihovnických akcí.
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