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Ohlédnutí za Kolokviem slovenských, moravských a českých 
bibliografů

Zdeňka Mikulecká

Ve dnech 11.˗13. října 2015 proběhl 18. ročník Kolokvia slovenských, moravských a českých bibliografů, který 

tentokrát hostila Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Každoroční setkání je organizováno Sekcí 

SDRUK pro bibliografii a Slovenskou asociací knihoven.

Program začal v neděli odpoledne neformálním setkáním bibliografů na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých 

Budějovicích. Následovala komentovaná prohlídka centra města, návštěva dominikánského kláštera a 

Jihočeského muzea. Zde jsme se seznámili s výsledky mezinárodní knihvazačské soutěže a také jsme měli 

možnost zhlédnout výstavu „Mistr Jan Hus a Kostnický koncil“, pojatou vtipnou a originální formou (průběh 

kostnického koncilu byl zachycen pomocí stavebnice Playmobil).

Oficiálně kolokvium zahájil v pondělí 12. října 2015 v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (dále 

JVK) její ředitel Mgr. Ivo Kareš. Účastníky přivítaly také PhDr. Blanka Snopková, Ph.D., zástupkyně Slovenské 

asociace knihoven a vedoucí oddělení bibliografie Státní vědecké knihovny v Banské Bystrici, a Mgr. Eva 

Svobodová, předsedkyně Sekce SDRUK pro bibliografii a ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

PhDr. Blanka Snopková, Ph.D., moderátorka odborného programu prvního dne, uvedla dva zajímavé tematické 

bloky, nazvané „Rybníkářství a lesnictví v regionální literatuře a bibliografii“ a „Poslední renesanční osobnost 

regionu“. První přednášející, Mgr. Tatiana Klimková z Knihovny pro mládež města Košice, vystoupila s příspěvkem 

„Správcové rybníků a vodních toků – vodníci na Slovensku“. Následoval příspěvek Gerdy Lorenzové z Krajské 

knihovny Karlovy Vary, věnovaný rybníkářství a lesnictví karlovarského regionu, a Mgr. Monika Lobodášová z 

Krajské knihovny Karola Kmeťka v Nitře se zabývala lesnictvím v oblasti Nitranské župy.

V druhém tematickém bloku zaníceně prezentoval Václav Kříček z Krajské vědecké knihovny v Liberci „Legendu o 

zlé paní Kateřině“. O renesančním básníku Valentínu Balašovi hovořila Mgr. Elena Matisková z Krajské knihovny 

Ľudovíta Štúra ve Zvolenu. Nejvíce mě zaujal příspěvek Martiny Zlatohlávkové z Krajské knihovny v Pardubicích, 

který přednesla o baronu Arturu Krausovi, – jak říká podnázev příspěvku – „vpravdě renesanční osobnosti 

Pardubic konce 19. a počátku 20. století“. Tento mecenáš a bibliofil byl všestranně zaměřeným člověkem, věnoval 

se aviatice, byl zakladatelem první hvězdárny v Pardubicích. Zajímavostí je, že propagoval nové sporty a přeložil 

z angličtiny do češtiny pravidla tenisu. Poslední přednášející, Ing. Ivana Poláková z Matice slovenské v Martině, se 

věnovala další významné a činorodé osobnosti, a to vlastenci MUDr. Ivanu Hálkovi. Odborný program prvního dne 

byl završen prezentací firmy Exon. 

Za krásného podzimního počasí jsme odpoledne navštívili klášter Zlatá Koruna, kde má JVK uloženu část 

historického knižního fondu. Vypravili jsme se také na zámek v Českém Krumlově, kde jsme měli jedinečnou 

možnost prohlédnout si zdejší zámeckou knihovnu. Znaveni po celém dni jsme si s povděkem v JVK poslechli 

koncert vážné hudby tria mladých umělkyň.

Odborný program druhého dne (13. října 2015) moderovala Mgr. Eva Svobodová. Na úvod vystoupil Ing. Jiří Mika 

ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně s informacemi týkajícími se vize a koncepce české analytické 

bibliografie. Na téma předešlého dne poté navázala PhDr. Blanka Snopková, Ph.D., přednáškou o další 

renesanční osobnosti - Joannesovi Dernschwammovi de Hradiczín.

Třetí blok programu byl nazván „Sport a česko-slovenské vztahy ve sportu“. V rámci něho jsme si měli možnost 

poslechnout tři příspěvky: o šachovém velmistrovi Richardu Rétim přednášela PhDr. Katarína Benciová 

(Malokarpatská knihovna v Pezinku), Emila Zátopka připomněla Mgr. Eva Filípková (Krajská knihovna Františka 

Bartoše ve Zlíně), a o fotbalistovi Jánu Popluhárovi hovořila PhDr. Anna Kuciánová, Ph.D., ze Slovenské národní 



knihovny.

Čtvrtý blok s tématem „Mecenáši mezi Čechy a Slováky“ nám přiblížil osudy architekta a stavitele Josefa Hlávky 

(PhDr. Ivo Baran, Ph.D., Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) a humanisty Přemysla Pittra (PhDr. 

Marcela Petrovičová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, dále NPMK). 

V souvislosti s projektem digitalizace archivu P. Pittra a O. Fierzové, který realizuje NPMK, byl Pitter představen 

jako pedagog, humanista a pacifista. Seznámili jsme se také s příběhy tzv. Pittrových dětí, které byly zasažené 

válkou a zdravotně oslabené a kterým Pitter poskytoval pomoc a zdravotní péči.

Posledním a velice poutavým tématem byly „Regiony na hranici“. Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., z Moravské 

zemské knihovny v Brně přednesl příspěvek „Počátky novoměstského lyžařství a cizineckého ruchu na Moravě“, 

Mgr. Ivo Kareš na závěr hovořil o projektu JVK s názvem „Kohoutí kříž: šumavská německá literatura a její autoři“. 

Jedná se o webový portál (http://kohoutikriz.org/), který se věnuje šumavské německé literatuře od středověku až 

po současnost. Obsahuje údaje o více než 1 600 autorech a známé i méně známé texty o Šumavě.

Na závěr již tradičně zhodnotil celé kolokvium doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., a my všichni už se těšíme na 

další, již 19. ročník kolokvia, které se uskuteční 9.˗11. října 2016 v Banské Bystrici.

Kontakt na autorku: zdenka.mikulecka@svkhk.cz

Prezentace z kolokvia a další informace o Sekci SDRUK pro bibliografii lze nalézt na: 

http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-bibliografii/clanek/sekce-pro-bibliografii/
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