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Kolokvium bibliografů           
Alena Součková           

 
     Každoročně, v podzimních měsících, se uskutečňuje kolokvium českých, moravských a 
slovenských bibliografů. Místa konání v České republice a na Slovensku se střídají. Hostitelem 
letošního kolokvia ve dnech 1.-3. října byl Trenčín. Pracovního jednání se účastnilo na šedesát 
odborných pracovníků (z ČR přijelo 20 ředitelů, bibliografů a dalších pracovníků převážně z 
vědeckých a krajských knihoven). 
 
      Podvečer prvního dne byl věnován návštěvě trenčínského hradu, známé dominanty města a 
okolí. Rozsáhlý hradní komplex má bohatou historii - od keltských a staroslovanských sídlišť a 
římského vojenského tábora Laugaritio z 1. století přes strategický gotický hrad z 11. století až po 
honosné sídlo rodu Ilešházy od konce 16. století do poloviny století devatenáctého. Každé období 
zanechalo svoji stopu, kterou díky nákladným konzervacím a rekonstrukcím můžeme obdivovat 
dodnes. 
 
      Vlastní program jednání, které probíhalo v prostorách krajského úřadu Trenčínského 
samosprávného kraje, byl členěn do několika tematických bloků: 
 
      Města - jejich hrady a opevnění 
 
      Zazněly příspěvky Trenčanský hrad v historických premenách, Stredoveké opevnenie mesta 
Banská Bystrica, Opevnění Hradce Králové - vývoj a odkaz v literatuře, Pustý hrad Starý Zvolen. 
 
      Významné knihovnické osobnosti 
 
      Příspěvky přinesly podrobné medailony čtyř českých a sedmi slovenských osobností, které 
vynikly hlavně na poli bibliografie: 
Jiří Mahen (1882-1939) - spisovatel, knihovník, mnohostranná brněnská kulturní osobnost, 
propagátor předmětového katalogu, podílel se na vzdělávání knihovníků a na činnosti 
knihovnických spolků, 
Jiří Cejpek (1928-2005) - vysokoškolský pedagog, vědec, publicista, 
Ladislav Jan Živný (1872-1949) - knihovník, bibliograf, publikoval zahraniční zkušenosti zejména z 
anglických knihoven, prosazoval desetinné třídění a povinné výtisky, 
Zdeněk Václav Tobolka (1874-1951) - knihovník, historik, politik, pro české poměry upravil 
katalogizační pravidla, působil jako ředitel Státní knihovnické školy a jako předseda Spolku českých 
knihovníků, zasloužil se o rozsáhlé bibliografické soupisy, 
Štefan Pasiar (1913-1986) - vysokoškolský pedagog, zabýval se dějinami knihoven, 
Michal Fedor (1929-1994) - bibliograf, výzkumný pracovník, jazykovědec, působil převážně v 
Košicích, 
Jozef Repčák (1911-1982) - knihovník, bibliograf, vlastivědný pracovník, působil v Prešově, 
Štefan Ďurovčík (1936-1986) - pracovník Matice slovenské v Martině, výzkumný a projektový 
pracovník, bibliograf, 
Adam František Kollár (1718-1883) - myslitel, vlastenec, slovenský "Sokrates", ředitel c.k. knihovny 
ve Vídni, 
Michal Potemra (1922-2002) - významný bibliograf, zastánce klasické bibliografie, působil v 
Košicích, 



Ján Čaplovič (1904-1976) - ředitel Univerzitní knižnice v Bratislavě, podílel se na bibliografických 
soupisech nejstaršího slovenského písemnictví. 
 
      Vzájemná spolupráce v bibliografické činnosti 
 
      Zazněl příspěvek o mezinárodní spolupráci v první polovině 20. století "Ruští a ukrajinští 
knihovníci v Československu", příspěvek "Trenčanský prírodovedny spolok" o činnosti přírodovědců 
v 18. a 19. století a příspěvek o současných vzájemných vztazích českých a slovenských historiků. 
Spolupráci českých, moravských a slovenských bibliografů, konání bibliografických konferencí, 
činnost bibliografické komise, publikační činnost a další aktivity od roku 1966 do současnosti 
zachytil podrobný referát PhDr. Jiřiny Bínové Kádnerové. 
 
      Přednesené příspěvky budou zveřejněny v elektronickém sborníku na webových stránkách 
Slovenské národní knižnice (oddíl Národní bibliografický ústav, část Z produkce NBU) 
http://www.snk.sk/nbuu/nbu.html  
 
      Na závěr vystoupili předsedové obou bibliografických sekcí - doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., 
z Moravské zemské knihovny v Brně a doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD., ze Slovenské národní 
knižnice v Martině. 
 
      Zájemcům bylo umožněno navštívit i Verejnou knižnicu Michala Rešetku v Trenčíně. Knihovna 
působí jako krajská (zajišťuje služby pro několik okresů Trenčínského kraje) a spolu se čtyřmi 
pobočkami poskytuje služby jako městská knihovna. 
 
      Více na http://www.kniznicatrencin.sk . 
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