
Sdružení knihoven ČR, 

Sekce SDRUK pro bibliografii, 

Slovenská asociácia knižníc 

a 

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 

 

Vás zvou 

v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti 

na 

Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů,  

které se uskuteční v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně dne 

6.–8. 10. 2013 
 

Zahájení  6. 10. 2013 v 15:00 hodin, předpokládaný konec 8. 10. 2013 v 12:30 hodin. 

Podrobný program a organizační pokyny jsou přílohou této pozvánky. 

 

Odborný garant semináře:  

Mgr. Eva Svobodová, předsedkyně Sekce SDRUK ČR pro bibliografii,  

ředitelka SVK v Hradci Králové (eva.svobodova@svkhk.cz, tel. 603 448 658) 

Organizační garanti semináře:  

PhDr. Zdeňka Friedlová (friedlova@kfbz.cz, tel. 602 551 215),  

Ing. Jana Tomancová (tomancova@kfbz.cz, 725 613 991),  

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 

 

S pozdravem  

Ing. Lea Prchalová      PhDr. Daniela Džuganová 

    předsedkyně                predsedníčka 

   Sdružení knihoven ČR     Slovenskej asociácie knižníc 

 

 

  Mgr. Eva Svobodová    PhDr. Zdeňka Friedlová 

  předsedkyně      ředitelka 

Sekce SDRUK  pro bibliografii    Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně 
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 Příloha č. 1 

Organizační pokyny 

 

Místo konání: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně / 14|15 BAŤŮV INSTITUT 

Adresa: 15. budova továrního areálu, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

 

Vložné: 200 Kč, bude vybíráno u prezence proti příjmovému dokladu. 

Kapacita: max. 35 účastníků. 

Jednací jazyk: čeština, slovenština (názvy příspěvků a anotace nejsou překládány).  

Časové dotace pro jednotlivé přednášky (prezentace): 20 min., přednášky budou 

honorovány. 

Ubytování:  

Ubytování si účastníci objednávají sami, v níže uvedených hotelech jsou rezervovány dvou- 

a jednolůžkové pokoje do 20. srpna 2013 (při rezervaci ubytování uveďte heslo „knihovna“). 

Ubytování si hradí každý sám. 

Hotel Garni Zlín / www.hotelgarnizlin.cz/  

o jednolůžkový pokoj: 710 Kč se snídaní (1 noc / 1 osoba) 

o dvoulůžkový pokoj: 820 Kč se snídaní (1 noc / 2 osoby) 

o Ubytování je možné po 14. hodině, opuštění pokoje do 11 hodin. Snídaně se 

podávají od 6 do 10 hodin.  

Hotel Saloon / http://hotelsaloon.cz/  

o jednolůžkový pokoj:  690 Kč se snídaní (1 noc / 1 osoba) 

o dvoulůžkový pokoj: 860 Kč se snídaní (1 noc / 2 osoby) 

o Nástup na ubytování po 14. hodině, opuštění pokoje do 11 hodin. Snídaně od 

7 do 10 hodin. Možnost hotelového parkování a wifi připojení. 

Doprava:  

- kolokvium se uskuteční v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, v 15. budově 

továrního areálu;  

o GPS 49.224895,17.65887 

o adresa: Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 

- mapu Zlína s vyznačenými orientačními body najdete: http://goo.gl/maps/bcEEK ;  

- parkování: v okolí 15. budovy, případně v suterénu 15. budovy (podzemní parkoviště). 

Strava:  

kde:  jídelna Krajského úřadu ZK (21. budova, třída Tomáše Bati 21) 

kdy: 11.00–13.00  

oběd:  meníčko 80 Kč / minutka 99 Kč 

večeře: 6. 10. rezervován salonek Hotel Garni, večeře dle individuálních objednávek. 

Obědy a večeře si hradí každý účastník sám. Snídaně je v ceně ubytování. 

http://www.hotelgarnizlin.cz/
http://hotelsaloon.cz/
http://goo.gl/maps/bcEEK


KKFB ve Zlíně zve dne 7. 10. účastníky kolokvia na společenský večer, který se koná 

v 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (2. podlaží, sál B, 15. budova). 

 

Doprovodný program: prohlídka nově otevřených expozic Muzea jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v rámci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, 

komentovaná prohlídka lázeňského města Luhačovice se zaměřením na významné osobnosti, 

které v lázních pobývaly.  

 

Termín pro registraci: nejpozději do konce srpna 2013 nebo do vyčerpání kapacity sálu. 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ  

Pokud byste s formulářem měli jakékoli potíže, zašlete prosím požadované údaje, na mail 

tomancova@kfbz.cz. 

  

http://www.14-15.cz/
http://bit.ly/1bnKBAQ
mailto:tomancova@kfbz.cz


Příloha č. 2  

 Program 

6. 10. 2013 

 

12:00 – 14:45  Příjezd a ubytování účastníků 

     15:00   Sraz účastníků:  

 2. podlaží / 15. budova / 14|15 BAŤŮV INSTITUT 

15:05–18:00    Exkurze 

- expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 

- expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně  

- Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 

 

19:00  Večeře v hotelu Garni (nám. T. G. Masaryka 1335, Zlín)  

 

7. 10. 2013       2. podlaží / sál B / 15. budova / 14|15 BAŤŮV INSTITUT 

 

8:00 – 8:30       Prezence 

8:30  Zahájení kolokvia  

   PhDr. Zdeňka Friedlová, ředitelka KKFB  Zlín  

   Ing. Lea Prchalová, předsedkyně SDRUK ČR 

           PhDr. Blanka Snopková, PhD., členka správnej rady SAK 

 

 Moderuje: Mgr. E. Svobodová, předsedkyně Sekce SDRUK pro bibliografii  

9:00 – 12:35 

a) Osobní fondy v knihovnách (pozůstalosti a speciální sbírky), 1. část 

 

     1/    Sbírka exlibris v Jihočeské vědecké knihovny – PhDr. Květa Cempírková, Jihočeská 

vědecká knihovna v Českých Budějovicích 

      Anotace: Popis sbírky exlibris sběratele Svatopluka Samka, způsob zpracování, 

zajímavosti sbírky. 

    2/      Fenomén dálkových pochodů. Osobní fond Jana Zajíčka – PhDr. Jiřina Kádnerová 

             Anotace: Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně je v současnosti uložen osobní 

archiv Jana Zajíčka. Jan Zajíček (1926–2007) patřil mezi průkopníky a zakladatele 

dálkových pochodů v ČR na začátku 60. let 20. století. Byl aktivním účastníkem a 

pořadatelem mnoha pochodů. Zúčastnil se 854 veřejných pochodů, z toho bylo 82 

dálkových etapových pochodů a 228 „stovek“. Obešel třikrát někdejší 

Československou republiku, celkem nachodil více než 132 000 kilometrů. Byl rovněž 

metodikem, mnoho dalších pořadatelů dálkových pochodů vyškolil. Mezi „dálkovými 

pochodníky“ byl a zůstane pojmem. Byl zasloužilým členem Klubu českých turistů, 

zasloužilým mistrem turistiky a nositelem nejvyššího turistického uznání – čestného 

odznaku Vojty Náprstka. Při pohřbu se mu přišlo poklonit několik set jeho přátel, 

kamarádů a turistických příznivců. Ke konci života několik let pořádal archiv 

dokumentů pochodů, který je bohatým pramenem informací o padesátiletém 



turistickém hnutí v ČSR a ČR od začátku 60. let 20. století do prvních let 21. století. 

Tento archiv dal uložit do Středočeské vědecké knihovny.   

     3/  Manželia Horákovci a ich pôsobenie v Čechách a na Slovensku – PhDr. Anna 

Kucianová, PhD., Slovenská národná knižnica Martin, odbor Služby,  oddelenie pre 

rozvoj knižničného systému  

 Anotácia: Príspevok je venovaný Múzeu kultúry Čechov na Slovensku – jeho 

špeciálnej expozícii o živote, diele a pozostalosti manželov PhDr. Anny Horákovej-

Gašparíkovej a akademika Jiřího Horáka, významných osobností dokumentujúcich 

tradície vzťahu Čechov a Slovákov. 

4/  Sukova studijní knihovna literatury pro mládež jako jeden ze speciálních fondů 

Pedagogické knihovny J. A. Komenského – Mgr. Alice Košková, Sukova studijní 

knihovna literatury pro mládež, Praha 

 

       Anotace: Stručná historie Sukovy knihovny, osobnost zakladatele sbírky profesora 

Václava Františka Suka, hlavní zásady budování Knihovny českých spisů pro mládež. 

Zajímavosti z historického fondu literatury pro děti a mládež. Současný stav a rozsah 

fondu a služby uživatelům Sukovy knihovny. Informace o dalších speciálních fondech 

Pedagogické knihovny: o konzervačním fondu učebnic a skript a komeniologické 

literatuře. 

Přestávka 10:40 – 10:55 

5/    Fragmenty šľachtických rodinných knižníc v historickom fonde ŠVK Prešov –  Mgr. 

Marcela Domenová, PhD., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 

Inštitút histórie, Katedra archívnictva a pomocných vied historických,  Štátna vedecká 

knižnica v Prešove, vedúca bibliografického oddelenia 

 

        Anotácia:  Fond Štátnej vedeckej knižnice v Prešove bol budovaný priebežne od 50. 

rokov 20. storočia, kedy sa do knižnice dostali aj fragmenty rodových, cirkevných, 

školských či súkromných knižníc, dominantne z územia východného Slovenska, ktoré 

dnes tvoria základ historického fondu. V rámci mapovania a rekonštruovania bývalých 

šľachtických knižníc sme v uvedenom fonde doposiaľ našli fragmenty knižnice 

Berzevici z Brezovice, Andráši z Gemera a Zemplína, Zamojský zo Starej Ľubovne a 

iné. Pre obšírnosť získaného materiálu sa príspevok venuje len parciálnej téme, a to 

vybraným rodinám, zaujímavým tlačiam a rukopisom, ich obsahu, jazykovej podobe, 

proveniencii, ako aj prevedeniu knižnej väzby a  posesorským údajom, na základe 

ktorých sa nám podarilo identifikovať a priradiť jednotlivé dokumenty k ich 

pôvodným vlastníkom. 

 

    6/     František Bartoš (1837–1906) a jeho diela v prešovských knižniciach –  Mgr. Lucia 

Němcová, PhD., Štátna vedecká knižnica v Prešove, bibliografické oddelenie, úsek 

slavistiky 

        Anotácia: Predmetom príspevku je zmapovanie zachovaných diel českého pedagóga, 

jazykovedca a etnografa Františka Bartoša (1837 – 1906) v prešovských knižniciach 

s dôrazom na ich historické fondy. Ťažiskom analýzy sú Bartošove publikácie 

nachádzajúce sa v historickom depozite Štátnej vedeckej knižnice v Prešove 

a Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove s vročením 1878–1906. 



Autorku zaujíma nielen analýza obsahu a fyzického stavu skúmaných publikácií, ale aj 

cesta, akou sa uvedené publikácie dostali do Prešova a uvedených inštitúcií. 

7/    Drobné príležitostné publikácie zachované v zlomkoch šľachtických knižníc v priestore 

Šariša  – PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 

v Prešove, Inštitút histórie 

Anotácia: Príspevok je venovaný analýze príležitostne vydávaných publikácií 

hospodárskeho charakteru, najmä katalógov z výstav, výročných správ, 

zakladateľských prospektov či špecializovaných príručiek, zachovaných vo viacerých 

zlomkoch šľachtických knižníc z východného Slovenska. Uvedené tlače odrážajú 

jednak vplyv celouhorských zákonov a tendencií v rámci hospodárstva, súčasne však 

dokumentujú špecifiká miestneho vývoja v tejto oblasti, rovnako ako profilujúci sa 

záujem šľachty o túto problematiku. Vzhľadom na stav a rozsah archívneho materiálu 

zachovaného k tejto problematike predstavujú práve príležitostné tlače veľmi dôležitý 

prameň pre výskum viacerých oblastí regionálnych dejín. 

d) Místa česko-slovenských setkání 

 

     8/  Místa česko-slovenských setkání na moravsko-slovenském pomezí – doc. PhDr. 

Jaromír Kubíček, CSc. 

12:45 – 14:00 Oběd 

14:00 – 17:30 Luhačovice: Luhačovice – komentovaná prohlídka se zaměřením na významné 

osobnosti, které v lázních pobývaly - provází PhDr. Blanka Petráková, vedoucí 

Muzea luhačovického Zálesí. 

 

17:30 – 18:30 2. podlaží / sál A / 15. budova / 14|15 BAŤŮV INSTITUT 

b) Bibliografie a digitalizace  

 

      9/   Od bibliografie k digitalizaci aneb Budování Digitální knihovny Moravskoslezského 

kraje – Mgr. Monika Oravová, MSVK v Ostravě, vedoucí oddělení speciálních 

fondů 

Anotace: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě digitalizuje od roku 2005 

vzácné dokumenty vztahující se k Moravskoslezskému kraji. Touto činností navazuje 

na svou tradiční tvorbu retrospektivních regionálních bibliografií, kterým dodává nový 

rozměr. V letech 2012 a 2013 je digitalizace významně posílena díky zapojení 

knihovny do krajského projektu Digitalizace a ukládání dat (součást multiprojektu 

E-Government Moravskoslezského kraje). 

     10/   Projekt digitalizácie fondu starých a vzácnych tlačí v ŠVK v Banskej Bystrici – PhDr. 

Blanka Snopková, PhD., Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica,   Oddelenie 

bibliografie, štatutárna zástupkyňa riaditeľky, Mgr. Mária Bôbová, Štátna vedecká 

knižnica v Banskej Bystrici, Odbor služieb, Oddelenie bibliografie, Študovňa starých 

a vzácnych dokumentov 



       Anotácia: Príspevok prezentujúci projekt digitalizácie v Štátnej vedeckej knižnici 

v Banskej Bystrici, digitalizačný plán a výsledky realizácie projektu v prvom polroku 

2013 doplní praktická ukážka sprístupňovania digitalizovaných tlačí prostredníctvom 

vzdialeného prístupu.  

19:30 Společenský večer (sál B / 15. budova / Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) 

8. 10. 2013 (sál B / 15. budova / Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) 

8:30 – 12:00 

a) Osobní fondy v knihovnách (pozůstalosti a speciální sbírky), 2. část 

 

     11/   Výzkum proveniencí v Knihovně Národního muzea – Mgr. Iva Bydžovská, Knihovna 

Národního muzea, oddělení knižní kultury, kurátorka sbírky kramářských tisků 

 

  Anotace: Projekt PROVENIO – výzkum a zpracování proveniencí v knihovnických 

databázích. Sonda do fondů oddělení knižní kultury KNM. 

c) Prezentace oborových bibliografií 

 

    12/  Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ) – PhDr. Václava Horčáková, Historický 

ústav AV ČR, v. v. i., vedoucí oddělení historické bibliografie  

Anotace: Bibliografie dějin Českých zemí – BDČZ  je dlouhodobý program tvorby 

veřejně přístupných elektronických databází bohemikální literatury z oboru historie a 

příbuzných věd a analytických a rešeršních služeb. BDČZ si klade za cíl zachytit 

veškeré odborné práce (knihy, studie a články, recenze a zprávy o literatuře) vydané 

k českým dějinám doma i v zahraničí. Součástí práce je soustavný monitoring 

zahraničních bibliografických databází a dalších informačních zdrojů. 

e) Regionální průmyslové podniky a průmyslníci v literatuře 

     13/ Baťovy závody – geniální myšlenka československého průmyslníka – Bc. Eva 

Filípková, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 

Anotace: Tomáš Baťa již v útlém mládí dokázal rozdmýchat dřímající talent, který 

ukázal celému světu geniálního průmyslníka, jehož nápady předešly svou dobu a 

inspirovaly následovníky po celém světě. Jeho fascinující systém řízení však 

nespočíval jen v organizaci výroby, ale také v dalších nápadech, které v rámci 

Baťových závodů a Zlína jako takového realizoval. Jedním z jeho zajímavých nápadů 

bylo i zřízení novin, které poskytovaly zaměstnancům rozličné informace. V době 

jejich vzniku měl autorský tým jen jednoho člena, ale s postupem času se rozrůstal a 

sdružoval zajímavé osobnosti, jejichž osudy by si mnohdy nezadaly s románovými 

hrdiny. 

14/   Průmysl v databázi regionálních osobností, památek a místopisu Středočeské vědecké 

knihovny v Kladně (praktická ukázka) – PhDr. Eva Wróblewská, SVK Kladno, 

vedoucí odboru doplňování a zpracování fondů  



Anotace: Historie a současnost cukrovarnictví ve Středočeském kraji zachycená 

v databázích, které Středočeská vědecká knihovna v Kladně zpracovává. Od popisu 

industriální památky a jejího místopisu k osobnostem, článkům a dokumentům. 

Přestávka 10:10 – 10:30 

     15/   Podnikání v karlovarském regionu – Gerda Lorenzová, Krajská knihovna Karlovy 

Vary, oddělení regionálních dokumentů 

Anotace:  Průvodce po literatuře, která vyšla po roce 1989 o průmyslové výrobě na 

území Karlovarského kraje.  

       16/  Rudolf Geschwind  –  šľachtiteľ ruží a lesmajster mesta Krupina – Mgr. Elena 

Matisková, Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene, oddelenie regionálnej  bibliografie  

Anotácia: Príspevok je venovaný  Rudolfovi Geschwindovi, svetoznámemu 

šľachtiteľovi ruží, ktorý sa narodil v Čechách v obci Hředle a väčšiu časť života prežil 

v Krupine, kde pôsobil ako lesmajster. Vyšľachtené ruže z jeho záhrad putovali do 

celého sveta a pestujú sa dodnes. 

f) Ostatní 

 

    17/ Divadelné hry českých dramatikov na javisku UND v Prešove – Bc. Zuzana 

Džupinková,  Štátna vedecká knižnica v Prešove,  bibliografické oddelenie, - úsek 

ukrajinsko-rusínskej bibliografie 

Anotácia: Príspevok komplexne predstaví tvorbu českých dramatikov, ktorá bola 

prezentovaná na javisku Ukrajinského národného divadla v Prešove. Divadlo pôsobilo 

v rokoch 1945 – 1990, vtedy ako jediné tohto druhu. Autorka mapuje nielen jednotlivé 

divadelné predstavenia, ich autorov, obsah atď., ale aj ohlasy a recenzie na jednotlivé 

predstavenia v československej a ukrajinskej tlači. 

11:45                 Závěr a zhodnocení kolokvia  

                          doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. 

                          PhDr. Anna Kucianová, PhD.   


