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Významné �ivotní jubileum
PhDr. Jitøenky Pe�kové

Na podzim roku 2000 oslavila v kruhu svých spolu-
pracovníkù v hudebním oddìlení Národní knihovny ÈR
významné �ivotní jubileum PhDr. Jitøenka Pe�ková (naro-
zena 30. záøí 1930 v Ptýrovì).

Jubilantka ji� od �kolních let aktivnì pìstovala instru-
mentální hudbu a zpìv. Gymnázium na�tìvovala v Novém
Byd�ovì a Èeské Lípì, kde v roce 1950 maturovala. Záli-
ba v hudbì urèila i její studium na Filozofické fakultì
Univerzity Karlovy, konkrétnì oborù hudebního oddìlení
nynìj�í Národní knihovny ÈR. Tato instituce spolu
s oborovým zamìøením, jemu� se zde vìnovala (v letech
1977 a� 1989 jako vedoucí oddìlení), ovlivnily v podstatì
celé dal�í odborné pùsobení dr. Pe�kové. Specializace
v oblasti hudebnì historického výzkumu a hudební doku-
mentace ji posléze na dlouhá léta �vynesly� do èela hu-
dební vìda a národopis. Univerzitní studium ukonèila roku
1955 státní závìreènou zkou�kou a diplomovou prací �Vra-
nického Oberon a jeho vliv na rozvoj singspielu�.

Zprvu pùsobila v Ès. souboru písní a tancù  a pak na-
stoupila nejprve externì do akce ústøedního soupisu hu-
debních pramenù na území ÈR, dané pøedev�ím tzv. Sou-
borným hudebním katalogem (dále SHK), budovaným
právì v hudebním oddìlení Národní knihovny ÈR. V rámci
SHK postupnì realizovala a metodicky usmìròovala v�ech-
ny druhy katalogizaèních prací (od základního katalogi-
zaèního záznamu a� po svìtoznámý notový incipitový ka-
talog, a� se stala personálním garantem èeské spolupráce
s RISM (Mezinárodním soupisem hudebních pramenù).
Zásluhou dr. Pe�kové dosáhla aktivita hudebního oddìle-
ní NK ÈR na poli zpracování a vyu�ívání hudebních pra-
menù historické povahy
mezinárodní úrovnì a
vìhlasu a ve spolupráci
s RISM pozice vskutku
presti�ní.

Oborová specializa-
ce dr. Pe�kové � kromì
vlastního budování
SHK a jeho mezinárod-
ní konfrontace a vyu�ití
� se bezprostøednì pro-
mítly do specializované
redakèní a edièní èin-
nosti jednak v rámci
Národní knihovny ÈR
(edièní øady �Varia de
musica� a �Pøíruèky pro
hudební knihovny�) i
mimo ni (edièní øada te-
matických katalogù
umìlecky i historicky
významných hudebních
sbírek �Artis musicae�).

Upozorníme na redakènì i autorsky zvlá�� významné titu-
ly, jakými jsou napø. bibliografický katalog èeskokrum-
lovských mozartian (1981), tematický katalog bøeznické
hudební sbírky (1983) a zejména na tematický katalog
svìtoznámé liechtensteinské hudební sbírky z Kromìøí�e
(1988).

Odbornou i �ir�í veøejnost dr. Pe�ková seznamovala
s výsledky vlastní hudebnì dokumentaèní práce a dlouho-
letého výzkumu øadou reprezentativních výstav poøáda-
ných v NK ÈR (vèetnì libret i konkrétní instalace a nìkdy
dokonce doprovozených atraktivním katalogem). Za v�ech-
ny pøipomeneme mozartovskou výstavu k 200. výroèí pre-
miéry Dona Giovanniho v Praze (1987).

Pùsobnost v NK ÈR dr. Pe�kovou zákonitì pøivedla
ke spolupráci s IAML � nejprve jako tajemnici a pozdìji
místopøedsedkyni ÈNS IAML.

Nìkolik let nás takto reprezentovala na mezinárodních
konferencích a kongresech IAML v zahranièí. Stejnì tak
se úèastnila i rùzných domácích semináøù a konferencí,
kde pravidelnì prezentovala výsledky svého odborného
výzkumu, které pak vycházely v podobì èlánkù, statí a stu-
dií v odborném periodickém tisku a sbornících. Za svou
mnoholetou hudebnì dokumentaèní èinnost byla minister-
stvem kultury odmìnìna titulem �zaslou�ilý pracovník kni-
hovnictví� a v mezinárodním mìøítku �International Wo-
man of the Year 1992/1993�, udìlovaným Mezinárodním
bibliografickým støediskem v Cambridgi ve Velké Britá-
nii. Zatím poslední kapitolou záslu�né pùsobnosti dr. Pe�-
kové je vedení Archivu a knihovny Konzervatoøe Praha
(od roku 1995 dodnes) � celková revize a nové uspoøádá-
ní, jako� i popis a katalogizace tamìj�ího fondu a sbírek
ostatnì pøinesly pozoruhodné výsledky a zaslou�ily by
zvlá�tního pojednání.
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Neskonalá píle, obìtavá a hlavnì �nekoneèná� práce
dr. Pe�kové, poèítající s akademicky vzdìlaným badate-
lem, vá�eným interpretem, ale i s prostým zájemcem a u�i-
vatelem, má urèitì nemalý podíl na tom, �e ne v�dy doce-
òovaná oblast èeského hudebního knihovnictví a
dokumentace se stala nikoli �slu�kou�, nýbr� nepostrada-
telnou souèástí, ba dokonce výsadou èeské muzikologie.

Julius Hùlek


