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Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954-2017

Aleš Fetters

UHLÍŘ, Jiří. Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954 - 30. 6. 2017: chronologický soupis knih, publikací, článků, studií, seriálů, 

medailonků osobností, recenzí ... a soupis literatury o Jiřím Uhlířovi z let 1966-2017. Město Jaroměř ve spolupráci s 

Městskou knihovnou Jaroměř, 2017, 409 s. ISBN 978-80-86677-19-4.

Město Jaroměř vydalo „Bibliografii Jiřího Uhlíře 1954 - 30. 6. 2017“, určenou odborné a vědecké obci, knihovnám, 

archivům, institucím. Bibliografie má 409 stran formátu A5 a obsahuje celkem 2 854 anotovaných záznamů, český 

souhrn a pro zahraniční uživatele résumé v angličtině a němčině, dále tři rejstříky: personální, geografický a 

předmětový. Tento soupis zaznamenává veškeré knihy, publikace, články, studie, seriály, medailonky osobností, 

recenze, bibliografie a filmografie, které otiskl publicista a spisovatel literatury faktu Jiří Uhlíř od roku 1954 do 30. června 

2017, a soupis 139 článků literatury o tomto spisovateli za roky 1966 až 2017. Kniha vychází v 1. vydání v nákladu 

pouhých 100 výtisků a lze ji získat v Městském muzeu v Jaroměři (Husova třída 295, tel. 491 812 731).

Kniha vyšla k 80. narozeninám PhDr. Mgr. Jiřího Uhlíře, narozeného 21. dubna 1937 v Jasenné, největší vesnici 

Jaroměřska. K vydání soupis připravil tým pracovnic odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v Jaroměři 

v roce 2017 za spolupráce jubilanta. Odpovědnou redaktorkou knihy je Ing. Bohumila Steklá, vedoucí odboru, 

a důležitou technickou redaktorkou a grafičkou Ing. Eva Srkalová, zástupkyně vedoucí. Spolupracovala i referentka 

kultury Mgr. Markéta Drahorádová z téhož odboru. Obsáhlou knihu kvalitně vytiskla a svázala jaroměřská tiskárna TISK 

AS k MDŽ – k 8. březnu 2018. Soupis prací je uspořádán chronologicky. Účelem této unikátní bibliografie je seznámit 

odbornou i širší veřejnost s bohatým literárně-publicistickým a vědeckým životním dílem 81letého PhDr. J. Uhlíře, 

jaroměřského historika a emeritního středoškolského pedagoga Střední lesnické školy Trutnov (1961-1998). Kniha 

zaznamenává 35 samostatných autorových knih, almanachů a sborníků a 19 historických seriálů na pokračování. 

Registruje též Uhlířovy netištěné rukopisy, bibliografické kartotéky (lístkovnice), dokumentární filmy, expozice. Více než 

2 000 publikovaných příspěvků se týká Jaroměřska včetně 17 knih a sborníků vztahujících se k Jaroměři, Josefovu, 

Starému Plesu, Vlkovu a Jasenné. Novinkou oproti jiným personálním bibliografiím jsou soupisy ohlasů na vytištěné 

knihy, zprávy a recenze a také 139 anotovaných záznamů literatury a medailonků o publicistovi J. Uhlířovi, řádném 

členu Obce spisovatelů, členu Klubu autorů literatury faktu v Praze a členu Střediska východočeských spisovatelů v 

Pardubicích. J. Uhlíř je asi v posledních desetiletích nejplodnějším publicistou Jaroměřska. Otiskl své práce v takřka 

150 různých regionálních i celostátních periodikách, almanaších a sbornících v České republice i na Slovensku. Svou 

první práci otiskl již v květnu 1955, publikuje tedy už 63. rokem a věříme, že ještě zdaleka nevyřkl své poslední slovo.
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