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Program konference
9.30–10.00

prezence
10.00–12.00

zahájení

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.
Portál Knihověda.cz: nový virtuální prostor pro výzkum české knižní kultury 

PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. 
Historický mezník v dějinách české bibliografie: 

integrace databázových zdrojů

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.
Unikátní výzkumný nástroj pro dějiny českého knihtisku: 

Mapa české tiskařské produkce do roku 1800

Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Kontextualizace starší české knižní kultury v Encyklopedii knihy

12.00–14.00
přestávka na oběd

14.00–15.30
PhDr. Kamil Boldan

O potřebě nových dějin českého a moravského knihtisku v době nejstarší 

PhDr. Milada Studničková
Pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR

Mgr. Hana Beránková
Frontispis – brána do světa českého barokního knihtisku

15.30–16.00
přestávka na občerstvení

16.00–18.00
Kulatý stůl

Diskuze na téma „současnost a budoucnost české kodikologie a knihovědy“

Akce se uskuteční díky podpoře Programu na podporu aplikovaného výzkumu  
a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 

(NAKI II), identifikační kód projektu DG16P02H015.
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26. října 2020

Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

  Knihověda.cz 
 česká knižní kultura do roku 1800 online

Konference bude vzhledem k aktuální epidemické situaci 
přenášena i online. 

Zájemce o aktivní i pasivní účast 
prosíme o předchozí registraci na e-mailu: knihoveda@knav.cz

Výzkum knižní kultury sice disponuje velkým mezioborovým 
potenciálem, nicméně v českém prostředí stále zůstává spíše na okraji badatelského 
zájmu. Kromě nedostatečného institucionálního a personálního zázemí je důvodem 

i absence kvalitní databázové infrastruktury. 
Týmy z Knihovny Akademie věd, Národní knihovny ČR a Masarykova ústavu 

a Archivu AV ČR proto vytvořily webový portál Knihověda.cz s virtuálně 
integrovanými bibliografickými databázemi, jež obsahují kompletní produkci českých 
a moravských tiskařů do roku 1800 a také stále doplňovanou databázi bohemikálních 

rukopisů. Součástí portálu je rovněž interaktivní výzkumný nástroj Mapa české 
tiskařské produkce, stejně jako rozsáhlá Encyklopedie knihy v českém středověku 
a raném novověku. Webový portál Knihověda.cz nabízí nejen kvalitní informační 
zázemí pro studium starší české knižní kultury, ale i inspiraci pro zainteresované 

badatele k novému pohledu na minulost české knihy.

Cílem konference je představit výzkumný potenciál webového portálu Knihověda.cz. 
pro odborníky z různých badatelských oblastí a iniciovat širší metodologickou diskuzi 

o vývoji a dalším směřování české kodikologie a knihovědy.


