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Semináøe, porady, mezinárodní styky

Odborná konference Historické a vzácné
fondy 16.-19. století v muzeích,
knihovnách a archivech Èeské republiky

Ve dnech 28.-29. dubna 1999 se v Pøerovì uskuteè-
nila odborná konference o starých a vzácných tiscích ze 16.-
19. století, kterou pøipravil spolu s Muzeem Jana Amose
Komenského v Pøerovì jako hostitelskou institucí Ústav pro
klasická studia AV ÈR v Praze, jen� se touto problemati-
kou zabývá v rámci projektu Clavis monumentorum litte-
rarium (CML) pøedev�ím v oblasti digitalizace literárních
památek ji� nìkolik let. Bloky krat�ích vystoupení, které
seznamovaly pøítomné s výsledky výzkumù v oboru starých
tiskù na jednotlivých knihovních, muzejních i archivních
pracovi�tích, byly v�dy doplnìny diskusí k tématu.

Po pøivítání, kterého se ujal Václav Pumprla, odborný
pracovník Muzea Jana Amose Komenského v Pøerovì,
známý z  poøádání obdobných konferencí ji� za svého olo-
mouckého pùsobení, následovaly jednotlivé pøíspìvky,
z nich� bylo mo�né utvoøit si pøedstavu o specifikách jed-
notlivých pracovi��. Václav Bartù�ek ze Státního ústøed-
ního archivu  v Praze informoval o výzkumu pøíchodu pi-
aristù do Prahy ve svìtle poznatkù, je� je mo�no získat
studiem nejstar�ích knih z pra�ské piaristické knihovny,
které jí byly urèeny je�tì pøed jejím vznikem v roce 1752.
Velmi zajímavý pøehled vývoje olomouckého knihtisku od
konce 15. století  a� do roku 1800 pøednesl v rámci nad-
cházejícího 500. výroèí olomouckého knihtisku  Václav
Pumprla, který rovnì� seznámil se zaslaným pøíspìvkem
Milana Hlinomaze o klá�terní knihovnì premonstrátù
v Teplé. Z pøíspìvkù o historii poznávané na základì zna-
lostí o knihách zaznìl je�tì pøíspìvek Franti�ka Hýbla,
øeditele muzea Jana Amose Komenského, o podílu zakla-
datele tohoto muzea Franti�ka Slamìníka na jeho histo-
rickém fondu a pøíspìvek Jaroslavy Ka�parové z oddìlení
rukopisù a starých tiskù Národní knihovny ÈR �panìlská
literatura a èeský ètenáø.

Ji� první den konference zaznìlo nìkolik pøíspìvkù
vìnovaných poèítaèovému zpracování starých tiskù a je-
jich digitalizaci.  Pøedev�ím to byla obsáhlá informace Ji-
øího Kroupy z Ústavu pro klasická studia AV ÈR v Praze
o stavu a blízkých perspektivách projektu CML. Zajíma-
vý byl i pøíspìvek Vladimíra Jarého z Muzea Orlických
hor v Rychnovì nad Knì�nou o tvorbì soupisù starých tis-
kù v severovýchodní èásti východních Èech a v Kladsku,

který toto muzeum provádí na poèítaèích v rámci granto-
vého projektu.

Jednání druhého dne semináøe bylo vìnováno opìt pro-
blematice poèítaèového zpracování historických fondù.
Vztahem odborné a technické stránky popisu starých a vzác-
ných tiskù se zabývala Jaroslava Ka�parová v pøíspìvku
Èeský katalogizátor starých tiskù v zajetí elektroniky, v nìm�
shrnula své ji� nìkolikaleté zku�enosti z této práce. Zdenìk
Ka�par ze Státního okresního archivu v Olomouci se vìno-
val poèítaèovému zpracování starých tiskù na tomto praco-
vi�ti. Spí�e úzce odborný filologický pohled na nìkteré ob-
lasti starých tiskù pøinesl pøíspìvek Silvy Valihrachové
z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì a Uni-
verzity v Regensburgu Vyu�ití poèítaèové techniky pøi ja-
zykovém zpracování historických fondù. Ve prospìch mik-
rofilmování oproti digitalizaci vyznìl  pøíspìvek Franti�ky
Vrbenské z NK ÈR Ekonomické aspekty reformátování.
Posledním pøíspìvkem pøed závìreènou diskusí bylo vy-
stoupení Stanislava Psohlavce z Albertiny icome Praha, s.r.o.
k programu Memoriae Mundi Series Bohemica. Velmi za-
jímavou souèástí konference byla i prohlídka výstav (napø.
biblických tiskù) a expozic Muzea Jana Amose Komenské-
ho v Pøerovì, stejnì jako ukázky evidence nìkterých mate-
riálù na jeho pracovi�tích, které laskavì umo�nil Franti�ek
Hýbl.

V pøíspìvcích, v dílèích diskusích i celkové závìreèné
diskusi se ukázalo, �e poèítaèové zpracování starých tiskù
na jednotlivých pracovi�tích v jednotlivých organizacích
(muzeích, knihovnách, archivech i v ústavech ÈAV) se sta-
lo ji� dùle�itou souèástí jejich pracovních programù, pokud
to dovolily èasové a finanèní podmínky. Z rùzných mo�-
ností pracovi�� v�ak vyplývají rozdíly, které, jak pøipomnì-
la J. Ka�parová, není zatím mo�né jednotnì øe�it. Otázkou
té� je, zda se sjednocující platformou nestane právì CML,
jak by si to napø. pøál jeho garant J. Kroupa. Ka�dopádnì
mù�eme øíci, �e semináø byl dal�ím krokem k øe�ení pro-
blémù. Podle V. Pumprly zde vznikne nová øada semináøù,
proto�e, jak pøislíbila J. Sládková ze Státní vìdecké knihovny
v Olomouci, bude i série podzimních zasedání k této pro-
blematice v Olomouci zachována.

Václav Bartù�ek


