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     V prvních �íjnových dnech v�tšina moravských, �eských, slezských a slovenských �editel� 
krajských knihoven spolu se svými bibliografy p�ijela do Liptovského Mikuláše na již 
n�kolikáté bibliografické setkání, tentokráte pod záštitou slovenských koleg�. Jak mnozí z 
vás v�dí, tyto „sch�zky“ za�al organizovat p�ed n�kolika lety �editel Moravské zemské 
knihovny PhDr. Jaromír Kubí�ek, CSc. Po�ádají se pokaždé v jiném míst� a jejich cílem je 
podporovat bibliografické úsilí bývalých v�deckých knihoven. 
Poslední kolokvium organizovala Slovenská národní knihovna v Martin� (PaedDr. Miloš 
Kova�ka, PhD. a Dr. Anna Kucianová), hostitelem byla Knihovna G. F. Belopotockého v 
Liptovském Mikuláši, a to za podpory Domu kultúry v Liptovském Mikuláši a Žilinského 
samosprávného kraje. Kolokvium bylo zárove� p�ipomenutím 210. výro�í narození a 130. 
výro�í úmrtí G. F. Belopotockého a 175. výro�í založení knihovny G. F. Belopotockého.  
V rámci kolokvia zazn�lo mnoho zajímavých p�ísp�vk�: n�které se vztahovaly ke zmín�nému 
výro�í osobnosti Gašpara Fejérpataky Belopotockého, jiné zd�raz�ovaly p�edevším 
vzájemné �esko-slovenské vztahy, a to na p�íkladech významných osobností, které k rozvoji 
t�chto vztah� velkým dílem p�isp�ly (Ji�í T�anovský, Ján Kadavý, mnozí hudební skladatelé, 
ale také v�dci), další se týkaly p�edevším regionu Liptovského Mikuláše (p�ísp�vek o Juraji 
Jánošíkovi, Dadanovská tiskárna v Žilin� apod.) a opomenuta nez�stala ani krásná p�íroda 
liptovského regionu (bibliografie vysokohorských pr�vodc�, vývoj regionální bibliografie) atp. 
Všechny p�ísp�vky by se m�ly objevit ve sborníku.  
Slovenští kolegové p�ipravili také návšt�vu r�zných kulturních pam�tihodností (nap�. d�ev�ný 
artikulární kostel z Paludze, prohlídka bývalé židovské synagogy atd.) a po všech stránkách o 
své hosty vzorn� pe�ovali, za což jim pat�í dík.  
 
      V elektronické verzi zpravodaje ( http://unas.svkhk.cz ) je k dispozici i prezentace 
diskusního p�ísp�vku I.Novotné. (prezentace PPT v archivu ZIP, 2,47 MB) 
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