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Na pøelomu let 1998/1999 byly vydány dal�í dva svaz-
ky edièní øady tematických katalogù:

Vol. V/1, 2
CAROLI DE LIECHTENSTEIN-CASTELCORNO EPIS-
COPI OLOMUCENSIS OPERUM ARTIS MUSICAE
COLLECTIO CREMSIRII RESERVATS.
Catalogus.
Composuerunt Jiøí Sehnal et Jitøenka Pe�ková.
Pragae, Bibliotheca nationalis Rei publicae Bohemicae
- Editio Supraphon 1998. 979 p, initia musica, indices.
Pars prima: Auctorum nominibus signata opera manu
scripta. A-SW.
Pars secunda: Auctorum nominibus signata opera manu
scripta. SW-Z. Opera manu scripta anonyma et collec-
tanea auctorum diversorum. Opera typis edita.

Moravskou lokalitu Kromìøí� (Kremsier) netøeba histori-
kùm barokní hudby pøedstavovat. Jako sídlo bohatého olo-
mouckého biskupství a posléze arcibiskupství byla Kromìøí�
od poèátku baroka oblíbenou biskupskou rezidencí, vybave-
nou vedle chrámových staveb a zámeckého komfortu i nád-
hernými zahradami a také zámeckou dvorní kapelou.

Z jejího dochovaného archivu poprvé tì�ili �áci a od-
chovanci vídeòského semináøe prof. Guida Adlera u� na
samém poèátku 20. století. Materiály z kromìøí�ských bis-
kupských fondù, obsahujících mno�ství jinde nedocho-
vaných dìl skladatelù vídeòského a salcburského dvora,
vycházejí v rámci edice Denkmäler der Tonkunst in Öster-
reich (DTÖ) od roku 1905 do dne�ních dnù (zatím poslední
svazky s Biberovými instrumentálními díly pøipravil
k vydání v rámci DTÖ prof. J. Sehnal). Podobnì je tomu
v edicích anglických (A. Bertali, A. Poglietti, J. H. Schme-
lzer ad.), italských (G. Carissimi), nìmeckých (P. da Pa-
lestrina), rakouských (G. Muffat), slovenských (S. Capri-
cornus), slovinských (J. Handl-Gallus, J. K. Dolar) a
samozøejmì èeských (A. Michna, P. J. Vejvanovský, Ph. J.
Rittler ad.). Mnoho z tìchto dìl u� dávno proniklo do kon-
certního repertoáru øady evropských souborù.

Tematický katalog Liechtensteinovy sbírky pøiná�í
s ve�kerou dokumentací dùkladný popis sbírky, vzniklé
v letech 1664-1695. Svými 1088 katalogizaèními jednotka-
mi pøedstavuje kromìøí�ský biskupský fond �nejucelenìj�í
organicky vzniklou sbírku z druhé poloviny 17. století ve
støední Evropì� (J. Sehnal). Nejpoèetnìji zastoupeným au-
torem sbírky je zcela pøirozenì kromìøí�ský �tubicen cam-
pestris�  (polní trubaè) a souèasnì �chori praefectus� P. J.
Vejvanovský (asi 1639-1693), který stál dlouhá léta v èele
biskupské zámecké kapely. Nemen�í význam má sbírka díky
souboru skladeb H. I. F. Bibera, a to jak tìch, které vznikly
za jeho pùsobení v Kromìøí�i, tak tìch, které posílal od
roku 1673 do Kromìøí�e ze svého nového pùsobi�tì u arci-
biskupského dvora v Salcburku. Vedle skladeb dal�ích
èeských autorù (Michna, Mazák, Melcelius, Wentzeli ad.)
zaujme sbírka souborem skladeb autorù kolem vídeòského
dvora vèetnì dvorních skladatelù Bertaliho, Sancese,
Schmelzera ad.

  Publikace obsahuje vedle tematického katalogu úvod-
ní studii J. Sehnala, je zde pøeti�tìn pùvodní inventáø z roku
1695, dále je publikace vybavena pokyny pro u�ivatele
katalogu, obrazovými pøílohami vèetnì prùsvitek, pøíslu�-
nými rejstøíky a dal�ími pøílohami. Prùvodní texty jsou rov-
nì� v nìmèinì a angliètinì.

Vol. VI/1, 2
COLLECTIO FRATRUM MISERICORDIAE
KUKUSSIENSIS. Catalogus.
Composuit Michaela Freemanová-Kopecká.
Pragae 1998. 657 p., initia musica, indices.
Pars prima:  Albrechtsberger-Labler.
Pars secunda: Lickl-Zimmermann et Anonymus.

Hudební sbírka hospitálu milosrdných bratøí z  Kuksu
(18./19. stol.) pøedstavuje pro souèasnost �jeden z nej-po-
zoruhodnìj�ích, svým zpùsobem jedineèných fondù èes-
ké provenience� (M. Freemanová).

HUDEBNÍ ODDÌLENÍ BAVORSKÉ
STÁTNÍ KNIHOVNY

Zuzana Petrá�ková
Národní knihovna ÈR

Bìhem své pracovní cesty jsem mìla mo�nost  sezná-
mit se s jedním z mnoha hudebních oddìlení, se kterými na
poli hudební dokumentace ji� dlouhou dobou spolupracu-
jeme. Pøijetí nìmeckými kolegy, kteøí se pøi své práci setká-
vají s podobnými problémy a øe�í stejné úkoly pøi ochranì,
zpracovávání i zpøístupòování hudebních materiálù, bylo
velmi vstøícné a ve�kerá oficialita mohla zùstat stranou.
Studijní týden se tak stal vskutku pracovním. Dovolím si
Vám alespoò struènì pøiblí�it charakter jednoho ze �pièko-
vých hudebnì knihovnických pracovi�� tak, jak mi ho ko-
legové pøedstavili.

Nejvìt�í univerzální knihovna na území bavorského
státu, zalo�ená v roce 1558 kní�etem Albrechtem V., plní
dnes funkci zemské a vìdecké knihovny, která shroma�-
ïuje publikace v�ech oborù s výjimkou technických a ze-
mìdìlských vìd. Název Bavorská státní knihovna u�ívá
od roku 1919.  Je druhou nejvìt�í knihovnou na území
Nìmecka. Funkci �národní knihovny� plní ve Spolkové
republice Nìmecko tøi nejvìt�í knihovny, které si rozdìlily
její poslání. Na Bavorskou státní  knihovnu pøipadá péèe o
star�í nìmecké písemnictví a o zahranièní literaturu. Tì�i�-
tì sbírek tvoøí rukopisy a tisky z doby  pøed rokem 1700.
Knihovna je zapojena do velkých  národních bib-liografic-
kých èinností s výstupy zasahujícími významnì do mezi-
národních soupisových aktivit. Svými bohatými sbírkami
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slou�í badatelùm z celého svìta.  Zároveò supluje chybì-
jící dobøe zásobené studentské knihovny na vysokých
�kolách, co� ponìkud zatì�uje její fungování jako archivu
a vìdecké knihovny. Souèasné revoluèní promìny ve vì-
deckých informacích a komunikaci i zvy�ování poètu ná-
v�tìvníkù intenzivnì doléhají na pracovníky knihovny.
Kniha je v�ak stále pova�ována za hlavního  nositele sdì-
lení i pro budoucnost. V knihovnì jsou  k dis-pozici digi-
tální média umo�òující poskytnout rychlou informaci ná-
v�tìvníkùm a u�ivatelùm. V elektronickém katalogu jsou
dostupné bibliografické informace o knihách z let 1501-
1840, o knihách ti�tìných po roce 1982, periodika a denní
tisk, staré mapy (do roku 1850) a ti�tìné notové materiály,
v�e pouze z fondu Bavorské státní knihovny.

Hudební oddìlení Bavorské státní  knihovny, zalo�ené
v roce 1857, rozsahem a kvalitou uchovávaných historic-
kých fondù, stejnì jako úplností doplòování souèasné
tvorby patøí mezi nejvìt�í hudebnì knihovnická pracovi�-
tì na svìtì. Nachází se zde okolo  230 000 ti�tìných hu-
debních materiálù, 27 000 hudebních rukopisù, 54 000 zvu-
kových dokumentù a cca 92 000 knih o hudbì. Hudební
oddìlení je zodpovìdné za péèi, zpracování, roz�iøování a
zpøístupòování tohoto bohatého fondu. Rukopisné mate-
riály star�ího historického období jsou ulo�eny v oddìlení
rukopisù a vzácných tiskù.

Historické jádro sbírky tvoøí hudebniny z  knihovny ba-
vorské dvorní kapely, která zejména v 16. století mìla pro
hudební Evropu zásadní význam. Na tomto celku je zajíma-
vé, �e vznikl nejen jako soubor  materiálù u�ívaných pøímo
dvorní kapelou pøi hudebních produkcích, ale i soustavným
doplòováním dvorní knihovny, jako archivního celku.
V dùsledku toho má dnes hudební oddìlení Bavorské stát-
ní knihovny nejbohat�í sbírku vzácných hudebnin ze 16.,
17. a 18. století. Systematické doplòování a roz�iøování fon-
dù bylo zahájeno v polovinì 19. století. Po druhé svìtové
válce se roz�íøilo i na notové materiály z  mimoevropských
zemí.  Sbírka obsahuje té� vzácné autografy  W. A. Mozarta,
J. Haydna, R. Schumanna, G. Mahlera, M. Regera, R. Straus-
se. Je zde peèováno o pozùstalostní celky W. Egka, K. A.
Hartmanna a dal�ích autorù.

Z povìøení a za podpory nìmecké vìdecké spoleènosti
je hudební oddìlení zodpovìdné za doplòování kni�ní i no-
tové produkce pro obor hudební vìdy.  Pøi plnìní tohoto
úkolu získává prùbì�nì velké pøírùstky hudebnìvìdné lite-
ratury, stejnì jako kritické edice a souborná vydání noto-
vých materiálù, faksimile a hudební periodika. Ze svých pro-
støedkù pak knihovna doplòuje jednotlivé tisky nové i
star�í hudební literatury, rukopisy a pozùstalosti, a to tak,
aby byla zachována kontinuita ji� ustálených celkù hudeb-
nin. Pøednost pøi doplòování mají partitury pøed provozova-
cím materiálem. Profil doplòování je zamìøen pøevá�nì k tzv.
vá�né hudbì, jazzová a populární hudba je doplòována ve
výbìru, pokud jsou k dispozici spolehlivá vydání.

Povinnost povinného výtisku je praktikována od roku
1865 pro hudební tisky ti�tìné v Bavorsku. Zvukové do-
kumenty této povinnosti nepodléhají. Po druhé svìtové
válce se zde jako v první vìdecké knihovnì ve Spolkové

republice  zapoèalo s budováním hudební fonotéky. Akvi-
zice je provádìna z vlastních prostøedkù a v pøísném vý-
bìru zamìøeném k charakteru stávajících sbírek jako jejich
znìjící dokumentace.

Studovna oddìlení disponuje 28 pracovními místy, pøí-
ruèní knihovna je pøístupná k volnému výbìru.  Na dvou
galeriích jsou rovnì� ve volném výbìru vystavena v�ech-
na dostupná souborná vydání notových materiálù, a to
jak  historická, tak nové kritické edice. Stejným zpùsobem
jsou zpøístupòovány v�echny existující roèníky hudebních
periodik, opìt jak historických, tak i souèasných. Hudební
materiály a knihy o hudbì, které jsou ulo�ené mimo stu-
dovnu v pøilehlých skladi�tích, jsou expedovány na zákla-
dì objednávky.

Katalogy ti�tìných hudebnin jsou zpracovány
v ti�tìné podobì v sedmnácti svazcích a od roku 1993 také
v elektronické verzi.  Katalog tiskù, knih o hudbì a hudeb-
ních periodik je rovnì� pøístupný na CD-ROM. Obsahuje
záznamy   o hudebních tiscích z let 1501 a� 1998,  o knihách
o hudbì vydaných v letech 1501 a� 1840 a v letech 1982 a�
1998 a o v�ech hudebních periodikách. Umo�òuje vyhle-
dávat záznamy  podle asi 20 vyhledávacích kritérií a  pøed-
stavuje pro badatele informaèní pramen nedozírné hodno-
ty.

Rukopisné materiály jsou zpracovány v lístkovém kata-
logu. V rámci edièní øady �Kataloge Bayerischer Musik-
sammlungen� jsou zpracovávány a ve formì ti�tìných ka-
talogù zpøístupòovány, stejnì jako dal�í bohaté hudební
sbírky ve vlastnictví klá�terních knihoven nebo soukromní-
kù. Hudební oddìlení Bavorské státní knihovny je katalogi-
zaèním centrem pro zpracování tìchto sbírek. Podstatná èást
ji� vydaných katalogù  je ulo�ena a badatelùm je k dispozi-
ci také v hudebním oddìlení Národní knihovny Èeské re-
publiky. Objevuje se v nich mnoho jmen èeských skladate-
lù, jejich� díla jsou ulo�ena v bavorských sbírkách.  Slou�í
nám  jako nezastupitelný srovnávací materiál pøi zpracování
sbírek ulo�ených na na�em území.

Od roku 1953 pracuje pøi hudebním oddìlení  Bavorské
státní knihovny pracovní skupina pro soupis hudebních
pramenù (RISM). Od roku 1979 zahájila svou èinnost i pra-
covní skupina pro hudební ikonografii (RIdIM). Právì na
tomto poli hudební oddìlení NK ÈR s hudebním oddìle-
ním Bavorské státní knihovny úspì�nì spolupracuje. Jako
jedna z posledních spoleèných prací probìhla revize bibli-
ografických záznamù pro dodatkové svazky soupisu sta-
rých hudebních tiskù, které RISM vydává.

Ji� z  tohoto jen struèného popisu slo�ení sbírek a èin-
nosti hudebního oddìlení Bavorské státní knihovny je zøej-
má blízkost s èinností hudebního oddìlení NK ÈR  a vìøí-
me, �e stávající oboustrannì pøínosná spolupráce bude
nadále pokraèovat.


