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Foch, Václav (14.2.1886 – 1.6.1965)
Franke, Emil (3.4.1880 – 1.12.1939)
Frček, Jan (12.6.1896 – 8.6.1942)
Gašparíková, Želmíra (18.1.1901 – 15.12.1968)
Hamannová, Pavlína (10.3.1894 – 18.6.1978)
Hanuš, Stanislav (10.11.1885 – 12.9.1943)
Hartl, Antonín (11.12.1885 – 19.2.1944)
Hiecke (též Hieke), Václav (Wenzel) (1.7.1852 – 3.4.1895)
Horák, Jiří (4.12. 1884 – 14. 8.1975)
Horák, František (25.6.1911 – 18.2.1983)
Hovorka, Josef Miroslav (20.8.1848 – 1.12.1914)
Hrdlička, Rudolf (22.3.1912 – 21.8.1955)
Hrozný, Jindřich (13.9.1885 – 5.12.1952)
Chaloupka, Adolf (13.4.1895 – 15.10.1973)
Charvát, Otakar (22.1.1900 – 1.11.1949)
Jakobowitz, Tobias (23.11.1887 – 1944)
Jeřábek, Karel (26.10.1899 – 21.9.1950)
Jirko, Miloš (20.1.1900 – 24.6.1961)
Karasová, Jiřina (19.4.1898 – 9.9.1943)
Khol, František (4.11.1877 – 13.1.1930)
Kinter, Maurus (21.2.1842 – 26.6.1928)
Kleinschnitzová, Flora (16.3.1891 – 16.9.1946)
Konrád, Edmond (30.5.1889 – 9.5.1957)
Kukula, Richard (9.10.1857 – 14.1.1927)
Lazecký, František (18.8.1905 – 16.11.1984)
Lifka, Bohumír (24.3.1900 – 24.11.1987)
Macek, Emanuel (11.4.1924 – 27.3.1997)
Mahen, Jiří (12.12.1882 – 22.5.1939)
Macháček, Fridolin (20.3.1884 – 29.3.1954)
Malý, Jaromír (14.3.1885 – 28.10.1955)
Matula, Antonín (9.4.1885 – 23.1.1953)
Melicharová, Vlasta (22.1.1899 – 19.10.1950)
Menčík, Ferdinand (29.5.1853 – 10.7.1916)
Moucha, Anton (1.1.1882 – 29.11.1945)
Nosovský, Karel (24.5.1881 – 22.11.1935)
Páta, František (Josef) (26.3.1885 – 2.7.1942)
Patera, Adolf (27.7.1836 – 9.12.1912)
Pihertová, Ludmila (18.3.1890 – 1945)
Poch, Josef (20.7.1899 – 26.7.1964)
Pražák, Jiří (16.12.1926 – 2003)
Pražák, Vilém (3.3.1889 – 27.3.1976)
Pražáková, Běla (22.9.1927 – 4.1.1989)
Procházka, František Serafínský (15.1.1861 – 28.1.1939)
Prusík, Bořivoj (31.10.1872 – 1.4.1928)
Pšenčík, Dimitrij (15.2.1894 – 13.12.1939)
Rosenbaum, Alfred (12.1.1861 – 12.9.1942)
Sajíc, Jan (31.12.1894 – 9.11.1951)
Schmid, Georg (23.9.1844 – 14.3.1885)
Schroth, Johann Ignaz (25.6.1902 – 10.7.1983)
Schützner, Josef (27.8.1888 – 17.12.1977)
Soukup, František Karel (26.4.1887 – 25.5.1947)
Stocký, Ferdinand (5.8.1886 – 26.1.1955)
Straka, Bohumil (25.4.1889 – 18.10.1931)
Straka, Cyril Antonín (19.11.1868 – 17.9.1927)
Strnadel, Josef (23.2.1912 – 4.3.1986)
Stuparich, Giovanni (4.4.1891 – 7.4.1961)
Sutnar, Jaroslav (24.6.1873 – 27.4.1947)
Tadra, Ferdinand (19.1.1844 – 19.3.1910)
Thon, Jan (28.5.1886 – 16.12.1973)
Tichý, Josef (12.12.1909 – 25.5.1973)
Tille, Václav (16.2.1867 – 26.6.1937)
Tobolka, Zdeněk Václav (21.6.1874 – 5.11.1951)
Truhlář, Josef (16.10.1840 – 14.2.1914)
Tukalevskij, Vladimír (2.11.1881 – 13.12.1936)
Urbánková, Emma (23.4.1909 – 29.5.1992)

Vetterl, Karel (30.6.1898 – 25.11.1979)
Viskovatyj, Konstantin Konstantinovič
(15.9.1889 – 2.8.1953)
Vlach, Jaroslav (30.9.1913 – 20.6.1995)
Volf, Josef (7.2.1878 – 12.5.1937)
Vrťátko-Benátský, Antonín Jaroslav
(29.5.1815 – 19.12.1892)
Vycpálek, Ladislav (23.2.1882 – 9.1.1969)
Weltsch, Felix (6.10.1884 – 9.11.1964)
Wízek, Jaroslav (25.11.1889 – 8.6.1934)
Zahradník, Bohdan (25.6.1864 – 19.2.1926)
Zíbrt, Vincenc (12.10.1864 – 14.2.1932)
Zmeškal, Vladimír (5.11.1902 – 8.4.1966)
Živný, Ladislav (3.1.1872 – 17.3.1949)
Žižka, Otokar (27.12.1907 – 5.8.1963)
Žmavc, Ivan (11.1.1871 – 22.11.1956)
Žuvníček, Josef (1.1.1865 – 13.2.1939)
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Slovanská knihovna
ve své minulosti, současnosti
a budoucnosti

Úvod

Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR je bez-
pochyby významnou složkou českého knihovnictví. Pro
studium všech historických, kulturních, literárních a lin-
gvistických oborů spojených se slovanskou problemati-
kou představuje tato vědecká specializovaná knihovna,
která na konci letošního roku oslaví již 80 let své existen-
ce, ve středoevropském regionu zcela nepostradatelný
základ. V průběhu svého vývoje se z hlediska velikosti a
složení fondu vypracovala do pozice největší středoev-
ropské a jedné z nejvýznamnějších evropských i světo-
vých knihoven pro oblast slavistiky. Svým zaměřením,
poutavou historií, specializovaným knižním fondem, stej-
ně jako výstavními, kulturními a vzdělávacími aktivitami či
publikační činností se značně vymyká z představ o běž-
né knihovně. Stejně jako všechny knihovní instituce stojí
rovněž Slovanská knihovna v současné době před mno-
ha problémy a výzvami vyplývajícími z mohutného rozvo-
je informačních technologií a z výrazného „zmenšení svě-
ta“ způsobeného ohromným zrychlením komunikace a
usnadněním výměny informací a dat. V následujících řád-
cích mají být, kromě obecného připomenutí základních
údajů o knihovně a zhodnocení jejích aktivit, představe-
ny alespoň některé z aspirací a plánů, jež čekají na řeše-
ní v několika příštích letech proto, aby si Slovanská
knihovna svou výlučnou pozici udržela.

Z historie

Již samy okolnosti založení Slovanské knihovny před-
znamenávaly vývoj, jímž knihovna v dalších desetiletích
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procházela. Vznikla roku 1924 jako Ruská knihovna mi-
nisterstva zahraničních věcí. Roku 1927 se začalo s budo-
váním oddělení, která se věnovala ostatním slovanským
zemím a národům (došlo k přejmenování na Slovanskou
knihovnu ministerstva zahraničních věcí), a díky štědré
podpoře svého zřizovatele knihovna rychle získávala na
objemu a tím i na významu. Roku 1929 se přestěhovala do
nově adaptovaných prostor v podkroví Klementina, v nichž
sídlí dodnes. V meziválečné době získala knihovna větši-
nu svých unikátních sbírek rukopisů a starých a vzácných
tisků. Roku 1939 došlo k jejímu podřízení ministerstvu škol-
ství a národní osvěty, ale již roku 1942 byla Slovanská
knihovna okupační správou připojena k tehdejší Zemské
a univerzitní knihovně (dnešní Národní knihovně ČR). Po
válce došlo roku 1948 k jejímu opětnému osamostatnění.
V prvním poválečném roce byla do knihovny přiřazena jed-
na z jejích nejvýznamnějších částí – knižní, časopisecká a
novinová složka Ruského zahraničního historického ar-
chivu (RZHA), jenž byl v roce 1923 – poté, co Českoslo-
vensko přijalo na své území mnohatisícovou skupinu rus-
kých emigrantů – založen Zemgorem (Sdružením ruských
zemských a městských činitelů v Československé republi-
ce), v březnu 1928 předán ministerstvu zahraničních věcí
a jehož úkolem bylo soustřeďovat archivní dokumenty a
tištěnou produkci k dějinám společenských, politických a
revolučních hnutí v Rusku v 19. a na začátku 20. století a
mapovat činnost ruské, ukrajinské a běloruské protikomu-
nistické emigrace po celém světě. V souvislosti
s reorganizací vědeckých knihoven byla roku 1958 Slo-
vanská knihovna přičleněna jako autonomní celek ke Stát-
ní knihovně ČSR. V tomto pro obě strany výhodném svaz-
ku, ztělesňovaném dnes Národní knihovnou ČR a Slovan-
skou knihovnou coby jejím přidruženým útvarem, setrvala
dodnes. Slovanská knihovna jako specializované praco-
viště má vlastní oddělení doplňování fondu, zpracování
fondu i oddělení služeb.

V průběhu 90. let bylo ve Slovanské knihovně, podob-
ně jako v ostatních knihovnách a vlastně v celé společ-
nosti, uděláno mnoho pro nápravu zaostalého stavu způ-
sobeného komunistickou totalitou. Kromě nápravy nedo-
statků se před knihovnou otevřelo široké pole nových pra-
covních metod stejně jako možností a způsobů uplatnění.

O odborném postavení a významu knihovny svědčí
mimo jiné fakt, že heslo „Slovanská knihovna“ bylo zařa-
zeno jako samostatný bod do rozsáhlé Encyklopedie čes-
kých dějin, připravované Historickým ústavem AV ČR.

Knihovní fond

Během 90. let došlo k doplnění velkého množství dří-
ve prohibitní literatury západní provenience. V zaplňování
těchto četných mezer významně pomohli mnozí dárci (vět-
šinou čtenáři a příznivci Slovanské knihovny), mezi nimiž
lze jmenovat N. Szafowala z Mnichova, N. Žekulina
z Toronta či M. Reimana z Berlína. V rámci finančních
možností byly navázány nové standardní obchodní styky
s českými distribučními firmami a knihovnami západní
Evropy i Ameriky. Rozpad východního bloku, stejně jako
následný chaos, vyvolaný především válkou v bývalé
Jugoslávii, značně ztížil nákup i výměnu nových knih
s touto částí kontinentu. Pouze dlouholeté osobní kon-
takty zaměstnanců knihovny s povolanými lidmi
v zahraničí a velké osobní nasazení umožnily udržet a
posléze opět rozvinout vzájemnou spolupráci. V současné
době je stav výměny a nákupu knih v podstatě stabilizo-

vaný a standardní. Jako možné cesty dalšího rozvoje vi-
díme například tyto prvky:
1. směrem na východ navázání kontaktů s knihovnami

či vědeckými ústavy v asijské části Ruska, neboť mno-
ho nízkonákladových odborných publikací, jež by nás
zajímaly, se k prodejcům v centru tohoto státu nemusí
vůbec dostat, případně jejich cena tímto přesunem na
západ regionu velmi vzrůstá.

2. Vzhledem k finanční náročnosti nákupu nových knih
by bylo bezpochyby přínosné navázání spolupráce
s novými výměnnými partnery na západě (především
ve Velké Británii a v USA). Ve většině velkých kniho-
ven či univerzit na západě dnes pracují lidé pocháze-
jící z České republiky, jejichž zájem na propagaci čes-
ké literatury by mohl být pro nás výhodou. Problémem
je ustupující zájem západních institucí o knižní výmě-
nu.

3. Za úvahu by stálo intenzivnější využití rozsáhlého du-
plikátního fondu Slovanské knihovny (cca 70 000 svaz-
ků), jehož mnohé tituly budí oprávněný zájem a usnad-
ňují výměnu.
Ačkoliv po dramatických událostech konce 80. a za-

čátku 90. let ve střední a východní Evropě přírůstek pub-
likací poklesl asi o třetinu, v následujících letech došlo ke
kvalitativní obměně struktury přírůstku a dokonce
k opětnému nárůstu objemu doplňované literatury.
V posledních letech se průměrný roční přírůstek publika-
cí Slovanské knihovny pohybuje mírně nad hranicí 7000
svazků (počet odebíraných periodik je cca 360), což lze
za stávající situace a možností považovat za uspokojují-
cí. Za připomenutí stojí, že přibližně třetina přírůstku pra-
videlně pochází z darů. V letošním roce dosáhne fond
knihovny 750 000 svazků.

Zpřístupňování fondu

Podobně jako celá Národní knihovna, snaží se
i  Slovanská knihovna usnadnit uživatelům přístup
k informacím. To se týká v první řadě převodu katalogů do
jiné než lístkové podoby. Roku 1992 využila knihovna na-
bídky Norman Ross Publishing Inc. na zhotovení mikrofi-
šové podoby svého generálního katalogu a katalogu
RZHA. Generální katalog byl naskenován v letech 1997–
1998, katalog knih RZHA v roce 2000 a oba jsou volně
přístupné na internetu. V současnosti knihovna provádí
postupnou retrokonverzi lístkového generálního katalogu
do elektronické podoby. Díky grantu Open Society Institute
Budapest byla v roce 2000 provedena retrokonverze
55 000 záznamů. Slovanská knihovna participuje na grantu
Národní knihovny „Retrospektivní konverze generálních
katalogů Národní knihovny ČR“ z programu VISK (Veřej-
né informační služby knihoven) Ministerstva kultury ČR.
Díky tomu bude do konce tohoto roku provedena retrokon-
verze dalších 105 000 záznamů. Především otázky finanč-
ní limitují další postup směřující v ideálním případě
k provedení kompletní retrokonverze jak generálního ka-
talogu Slovanské knihovny, tak katalogu rozsáhlé a velmi
vzácné a ceněné knihovní části RZHA. Přínosné, byť ne-
smírně náročné by bylo například podrobné zpracování a
provedení retrokonverze sbírky staré, rusky vydané litera-
tury – tzv. Smirdinovy knihovny, či sbírky separátů.

Počínaje rokem 1997 byl uzavřen lístkový katalog,
záznamy nových knih se zpracovávají výhradně do elek-
tronického katalogu, kam v rámci rekatalogizace dále při-
bývají záznamy všech půjčovaných nezpracovaných knih
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a výběrově i dalších starších významných titulů. Ve stej-
ném roce byl ve Slovanské knihovně testován a vyzkou-
šen automatizovaný výpůjční systém, posléze zavedený
v celé Národní knihovně.

Další formou zpřístupňování fondů, kterou Slovanská
knihovna svým uživatelům poskytuje, je převádění vzác-
ných a unikátních dokumentů do mikrofilmové a případ-
ně digitální podoby. Za finanční podpory Senátu Parla-
mentu ČR bylo zmikrofilmováno, digitalizováno a na sou-
bor CD-ROMů uloženo 181 titulů (celkem 20 000 stran)
periodik vydávaných ruskými a ukrajinskými emigranty
v meziválečném Československu. Díky grantu Open So-
ciety Institut Budapest a Grantové agentury ČR bylo
v letech 1998–1999 zmikrofilmováno 418 titulů (66 000
stran) periodik pocházejících ze sbírek RZHA. Tematicky
byl projekt zaměřen na periodika vydávaná během dru-
hé světové války na okupovaných územích bývalého
SSSR, na noviny publikované v době občanské války a
první vlny emigrace do Evropy, Asie a Ameriky. V současné
době Slovanská knihovna řeší další grant udělený Gran-
tovou agenturou ČR „Novinová sbírka Slovanské knihov-
ny: kompletace, zpracování a mikrofilmování části unikát-
ní sbírky bývalého Ruského zahraničního historického
archivu“, díky němuž bude do konce tohoto roku zmikro-
filmováno dalších více než 400 titulů (150 000 stran).

Dále lze také uvažovat o digitalizaci vzácných rukopi-
sů, starých tisků a některých jedinečných sbírek staré lite-
ratury z fondů Slovanské knihovny (např. Smirdinova
knihovna). Podobně jako u jiných akcí, tak i v těchto úva-
hách je ovšem limitujícím faktorem otázka finanční.

Knihovna ve svých depozitářích uchovává rovněž vel-
ké množství archivních materiálů, rukopisů a dalších ar-
chiválií a písemností, jejichž zpřístupnění je badateli rov-
něž žádáno. Mezi těmito archivními dokumenty najde-
me rozsáhlé materiály z činnosti A. V. Florovského,
A. L. Bema, P. N. Savického, V. N. Tukalevského, kore-
spondenci P. N. Čaadajeva, literární pozůstalost M. Hór-
nika, rozsáhlý provozní archiv RZHA, archivy několika
emigrantských organizací a spolků atd. Knihovna ucho-
vává unikátní sbírku ruských politických plakátů z revo-
lučního roku 1917 a možná největší sbírku ukrajinského
emigrantského výtvarného umění vůbec (zpracována byla
podobně jako sbírka korespondence Lesji Ukrajinky a
rodiny Kosač za pomoci grantu, který poskytl Kanadský
institut ukrajinských studií). Deponování archiválií by měla
vyřešit rekonstrukce a rozšíření trezoru Slovanské knihov-
ny, která se uskuteční v příštím roce. Otevřenou zůstává
otázka uspokojivého zpracování a evidence těchto archi-
válií tak, aby mohly být bez obav ze zničení předloženy
badatelům. V řešení této problematiky shledává Slovan-
ská knihovna jeden ze svých hlavních úkolů.

Služby a uživatelé

V přístupu k uživatelům, resp. čtenářům, prošla Slo-
vanská knihovna v poslední době značnými změnami.
Roku 1998 se podstatně zvýšil komfort pro uživatele díky
rekonstrukci a výraznému rozšíření studovny, která má
nyní 30 studijních míst. Uživatelé také mají k dispozici
volný výběr knih (cca 20 000 svazků) i příruční knihovnu
slovníkové a encyklopedické literatury (cca 3 000 svaz-
ků). Ve studovně jsou umístěny čtečky mikrofilmů, kopír-
ka a rovněž dva počítače s přístupem na internet, na nichž
je možné využít například přístupu k významným světo-
vým databázím. V letošním roce by se počet těchto počí-

tačů měl zvýšit na tři. V příštím roce bude provedena při-
pravovaná rekonstrukce vstupních a výstavních prostor,
trezoru a především rozšíření a rekonstrukce půjčovny.
V půjčovně získají uživatelé přístup ke třem počítačům,
na nichž lze vyhledávat v katalozích knihovny (v součas-
nosti dva). Rovněž zde bude umístěn volný výběr odbor-
ných periodik odebíraných knihovnou. V této souvislosti
je nutné zmínit, že Slovanská knihovna získala význam-
ný finanční dar ze soukromého zdroje určený pro částeč-
né financování této rekonstrukce.

Provedením jmenovaných stavebních úprav nebude
pochopitelně dosaženo ideálního stavu. Mnoho otázek
navozuje například nedostačující kapacita skladišť
(20 % fondu je deponováno v centrálním depozitáři Ná-
rodní knihovny v Hostivaři) i stav jednotlivých pracovišť
(stojí za připomenutí, že přestěhování Slovanské knihov-
ny do současných prostor v roce 1929 bylo tehdy pova-
žováno za dočasné a provizorní řešení, čemuž pochopi-
telně odpovídala i kvalita a způsob prováděných staveb-
ních úprav). Tato problematika však již zasahuje do obec-
ného tématu celkové koncepce budoucího rozvoje Ná-
rodní knihovny a bude předmětem dalších jednání a úvah.

Úpravami prostor pro uživatele aktivity knihovny smě-
rem k veřejnosti nekončí. Jako velké téma pro následující
období vidíme nutné zintenzivnění propagace knihovny
u širší veřejnosti, neboť se až příliš často stává, že ani
sami uživatelé Národní knihovny nemají o existenci Slo-
vanské knihovny tušení. Především směrem ke studen-
tům spatřujeme velké možnosti. V akademickém roce
2004/2005 bude exkurze do prostor Slovanské knihovny
nabízena jako součást prohlídky Národní knihovny střed-
ním i vysokým školám, chystá se několik informativních
vystoupení zaměstnanců knihovny na vzdělávacích ak-
cích. Připravuje se také tisk letáku, který bude přibližovat
činnost Slovanské knihovny a možnosti využívání jejích
služeb, byla zahájena spolupráce s několika časopisy a
občanskými sdruženími, jež mají zájem propagovat
knihovnu na svých stránkách či akcích atd.

Publikační, badatelská a výstavní činnost

Nezanedbatelnou složkou činnosti Slovanské knihov-
ny jsou její aktivity publikační, výstavní a vědecké. Dlou-
holetou tradici mají především práce bibliografické. Zde
lze zmínit, že knihovna od roku 1973 působí jako biblio-
grafické ústředí Mezinárodního komitétu slavistů (Inter-
national Committee of Slavists). Dalšími typy vydáva-
ných publikací jsou katalogy k výstavám, odborné stu-
die, sborníky příspěvků z pořádaných konferencí. Tema-
ticky se publikační činnost zaměřuje především na čes-
kou slavistiku, prezentaci fondu knihovny a dále na širo-
kou problematiku ruské, ukrajinské a běloruské emigra-
ce působící v meziválečném období v Československu.
V současné době je zahajován projekt vydávání tema-
tických sborníků „Prague Perspectives“, v rámci něhož
umožňuje knihovna badatelům (preferováni jsou pře-
devším mladší zájemci) ze všech oblastí týkajících se
slovanské problematiky publikovat statě v cizích jazy-
cích, čímž se pokouší zviditelnit českou slavistiku a před-
stavovat práce jednotlivých odborníků v zahraničí. Stále
nevyčerpaným tématem je problematika protibolševic-
ké emigrace.

Knihovna pořádá každý rok několik výstav, kromě
svých výstavních prostor ve třetím patře Klementina se
podílí i na přípravě výstav v přízemí a 1. patře. Slovanská
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knihovna zaštiťuje pořádání různých seminářů, diskusí,
konferencí a dalších odborných akcí. Rovněž v této ob-
lasti jsou vítána a preferována témata navrhovaná a vy-
žadovaná nastupující generací odborné veřejnosti.
V rámci Semináře východoevropských dějin při Slovan-
ské knihovně např. zájemci z řad studentů svá témata
nejen navrhují, ale často své názory sami prezentují a
ověřují v diskusích.

Bývalé vedení knihovny se snažilo, aby se ze Slovan-
ské knihovny stalo nejen centrum četby a studia, ale aby
se knihovna stala vyhledávaným zdrojem informací, kte-
ré se týkají slavistiky v nejširším měřítku. Proto bylo na
internetových stránkách mj. zpřístupněno několik průběž-
ně doplňovaných seznamů domácích a zahraničních
univerzit, knihoven a vědeckých pracovišť zabývajících
se problematikou slavistiky. Dobré reference na tyto služ-
by přicházejí i ze zahraničí. Každoročně je také obnovo-
ván seznam ohlášených slavistických akcí. Letos plánuje
knihovna spuštění elektronické diskusní konference pro
oblast slavistiky.

Závěr

Před pracovníky Slovanské knihovny se stále vynořu-
jí nové úkoly, většinou dlouhodobého charakteru, jejichž
plněním se kompletuje, dotváří i nově definuje pohled na
smysl činnosti knihovny. Důvody pro existenci Slovanské
knihovny a pohledy na její fungování prošly v průběhu
desítek let její existence bezpochyby radikálními změna-
mi, základ však zůstává stále stejný: Slovanská knihovna
má představovat (v nejširším slova smyslu) centrum sla-
vistických studií vyhledávané širší veřejností, jež má být
jednak schopno plnit odborné požadavky vědecké obce,
současně však musí přitáhnout a uspokojit laické uživa-
tele se zájmem o obsáhlé spektrum problémů střední a
východní Evropy. Při hledání této pozice bylo v průběhu
posledních několika let bezpochyby mnohé vykonáno,
o čemž může svědčit například stále rostoucí počet regis-
trovaných uživatelů.
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e-mail: sluzby.sk@nkp.cz
URL: http://www.nkp.cz (odkaz Slovanská knihovna)

PhDr. Lukáš Babka
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Nové formy zpřístupňování sbírek
knihovny Západočeského muzea
v Plzni

Knihovna Západočeského muzea v Plzni spravuje
sbírku cca 70 000 svazků dokumentů. Fond knihovny
zahrnuje především historickou, uměnovědnou, etnogra-
fickou a přírodovědnou literaturu. Specifickou částí fondu
je sbírka rukopisů, prvotisků, starých a vzácných tisků.
Mezi rukopisy, jejichž sbírka čítá cca 1400 svazků, jsou
zastoupeny vynikající práce středověkých písařů včetně
tzv. plzeňského kancionálu. Vzhledem k historické hod-
notě rukopisné sbírky a jejích jednotlivých svazků se
knihovna rozhodla vybrané rukopisy digitalizovat, proto
se již od počátku zapojila do Národního programu digi-
tálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae
Mundi Series Bohemica, který je od r. 2000 realizován
v rámci programu VISK (Veřejné informační služby kniho-
ven) Ministerstva kultury ČR jako podprogram VISK 6 (blíže
viz http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/VISK/
VISK6.htm). Po několika letech práce proto nyní mohla
knihovna Západočeského muzea v Plzni představit ve-
řejnosti první skupinu digitalizovaných rukopisů a nabíd-
nout je k užívání.

V roce 2000 byl digitalizován první rukopis, kterým
bylo dílo Compilatio librorum historialium totius bibliae
(autor Johannes de Utino). Jde o latinskou práci české
provenience, která pochází z poloviny 14. století a je vy-
bavena bohatými iluminacemi (33 ff). V dalších letech
následovala digitalizace opisu díla Johana Tannera Epi-
tome Historica Rerum Civitatis Plsnae in Bohemia,
zhotoveného kolem roku 1780 (206 ff) a opět bohatě ilu-
strovaného, dále rukopisu De expositione vocabulorum
(autor Papias), práce českého původu z poloviny 15. sto-
letí (323 ff), a latinského výkladového slovníku
s iluminovanými iniciálami Antifonarium Plsnense
z r. 1531 s perokresebnými iniciálami (222 ff)

V rámci dalšího projektu byly digitalizovány perské
rukopisy – básnická skladba perského básníka Šajcha
Abú’Abdilláha Mušarrifuddína b. Musliha Sá’dího Gulis-
tán-e Sá’dí, jež je rukopisem z 1. poloviny 19. století
(53 ff) s bohatou kaligrafickou výzdobou, a fragment Ko-
ránu ve formě arabského rukopisu z počátku 18. století.
Dalším z orientálních rukopisů začleněných do projektu,
které jsou ve sbírkách Západočeského muzea, byl Život
Buddhy, siamský rukopis na palmových listech (500 ff).

V letošním roce budou v rámci nových grantových pro-
jektů digitalizovány další dva rukopisy. Svazek francouz-
ského původu Biblia latina (140 ff) obsahuje výběr knih
Starého i Nového zákona a pochází z poloviny 14. století,
Breviarium Ordinis Minorum (460 ff) je italské proveni-
ence a je zdoben iluminovanými iniciálami. Náročnější
úkol pak představuje projekt na digitalizaci tzv. rukopis-
ných zlomků. V první etapě se bude zpracovávat 120 zlom-
ků, jejichž rozsah kolísá od několikacentimetrové iniciály
až po celé folio. Jejich určení a příprava textových dat,
které se ujali dr. S. Petr a dr. P. Brodský, bude proto velmi
náročná. S tímto úkolem souvisí i problém kvalitní adjus-
tace zlomků, který bude nutné vyřešit (materiál, technika
uložení aj.).


