Konference Historické a vzácné
kniní fondy 16.-19. století v muzeích,
knihovnách a archivech ÈR
Ve dnech 26.-27. dubna 2000 uspoøádaly ji podruhé
Muzeum J. A. Komenského v Pøerovì a Ústav pro klasická studia AV ÈR v Praze odbornou konferenci vìnovanou
dùleité problematice zpracovávání a ochrany historických
a vzácných kniních fondù. Program tohoto roèníku konference je moné rozdìlit zhruba do tøí skupin. Vedle studií o knihovních dokumentech historické povahy (tiscích,
rukopisech i historických kniních fondech) z pøedních
knihovních, muzejních i archivních pracovi v této oblasti se objevily referáty o jejich poèítaèovém zpracování
a dále blok zahranièních zkueností ze Slovenska.
Celé jednání zahájil za poøadatelské muzeum Václav
Pumprla, který zde pozdìji vystoupil s pøíspìvkem Historické kniní fondy Muzea Komenského v Pøerovì a velmi aktivnì se v rámci øízení konference zúèastòoval diskuse po jednotlivých vystoupeních i blocích. Nové
poznatky získané pøi zpracování rukopisných historických
fondù v zámecké knihovnì v Bruntále a v hradní knihovnì na Sovinci pøednesl Stanislav Petr a doplnil jimi nedávno vydaného prùvodce po tìchto fondech. O vztahu
hrabat Liebtejnských z Kolowrat a piaristické koleje
v Praze na základì daru esti knih praské piaristické
knihovnì rok po jejím zaloení (1753) pohovoøil Václav
Bartùek ze Státního ústøedního archivu v Praze. Klára
Homerová z Knihovny Národního muzea v Praze ve svém
pøíspìvku Protestantské tiskárny po Bílé hoøe. První desetiletí èeské tiskové produkce v exilu (16211660) pøiblíila zajímavý projekt, k jeho zpracování vyuívají zejména informace obsaené v Knihopisu èeských a
slovenských tiskù a dalí nae významné soupisové pomùcky z této oblasti. Velmi pøínosný byl pøíspìvek Cyrila
Mìsíce z Arcibiskupského zámku a zahrad v Kromìøíi
o zdejí knihovnì, který byl vìnován nejen osudu jejích
knihovních fondù, ale zabýval se i její minulostí, zejména
obdobím vzniku na konci 17. století. Obsáhlý pøehled knihovních fondù a jejich vývoje v zámecké knihovnì hrabat
Clary-Aldringen v Teplicích podala Jana Michlová
z Regionálního muzea v Teplicích.
Do èásti vìnované poèítaèovému zpracování lze zaøadit ji vystoupení øeditele Muzea Komenského v Pøerovì
Frantika Hýbla o zdejí sbírce map J. A. Komenského
z roku 1627, kterou se zde rozhodli digitalizovat v rámci
projektu Clavis monumentorum litterarum (dále Clavis).
O této problematice pojednával následující pøíspìvek
vedoucího projektu Clavis Jiøího Kroupy, který se vzhledem k závanosti tématu rozrostl témìø na polovinu samostatného bloku vìnovaného zejména poèítaèovému
zpracování historických kniních fondù. Dalí dva pracovníci projektu Clavis Jiøí ùrek a Roman Soukup seznámili úèastníky semináøe s výsledky digitalizaèního projektu
zejména v oblasti hudebních a divadelních materiálù a
muzejních pøedmìtù ze Zdravotnického muzea Národní
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lékaøské knihovny v Praze. Vedoucí projektu rovnì informoval o jeho výhledech do budoucnosti. Nezbytnost
moderních postupù pøi digitalizaci kniních historických
fondù zdùraznili ve svých vystoupeních i Stanislav Psohlavec a Jan Mottl z AiP Beroun s.r.o., kteøí podrobnì pøedstavili svoji firmu a zároveò pøítomným pøiblíili projekt
digitalizace vzácných dokumentù Memoriae Mundi Series Bohemica. V souvislosti s tímto projektem provedla
knihovnice-grafoloka Helena Velièková ze SVK
v Olomouci srovnání vlastností Jana Husa a Jana Amose
Komenského na základì jejich rukopisu. K tomuto bloku
se jetì volnì pojila vystoupení Frantiky Vrbenské a Ireny Fibichové z Národní knihovny ÈR Reformátování
v dìjinách a jeho význam pro historické kniní fondy.
Referentky obhajovaly úlohu mikrofilmu, avak zdùraznily monost propojení mikrofilmování s poèítaèovým
zpracováním dokumentù. Frantika Vrbenská vystoupila i
v bohaté diskusi, která probìhla právì po tomto úseku
konference, pøipomnìla morální odpovìdnost správce sbírky za její stav a zdùraznila nutnost vìnovat se ochrannému reformátování co moná nejzodpovìdnìji.
Na závìr odborné konference pøednesly své referáty
knihovnice ze Slovenské národné kninice v Matici slovenskej v Martine. Jejich pøíspìvky, které byly po metodologické i technické stránce skvìle pøipraveny, se týkaly
pøedevím moravik ve slovenských historických kniních
fondech a jejich zpracování. Eva Augustinová pøipomnìla èinnost moravského rodáka Josefa Antonína karnicela
a jeho tiskárny v Uhorskej Skalici a Agáta Klimentová
zhodnotila jarmareèní a pouové tisky z této tiskárny.
Dùleitý význam mìlo vystoupení Kláry Komorové, která podala informace o bohemikách a moravikách ze 16.
století ve slovenských knihovnách. Na ponìkud hypotetické rovinì se pohybovala Helena Saktorová, která se
pokusila provést rekonstrukci knihovny olomouckého biskupa Stanislava Turza z poèátku 16. století.
Odborná konference, v jejím programu byla i prohlídka Muzea J. A. Komenského v Pøerovì, zcela splnila
svùj úèel a po roce pøinesla pøehled dalích výsledkù, zejména z výzkumù jednotlivých pracovi, i nových zkueností, které pøedevím v oblasti poèítaèového zpracování
knihovních dokumentù a tedy i historických kniních fondù postupují dnes ji pomìrnì velkou rychlostí kupøedu.
Václav Bartùek
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