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Slovanská knihovna spolupracuje na tvorbě katalogu „Emigrantika“

 
 
Slovanská knihovna, jeden z odborů Národní knihovny ČR, se spolupodílí na tvorbě 

souborného katalogu ruského periodického tisku, vydávaného mimo území Ruska. 

Projekt se jmenuje „Emigrantika, Periodika russkogo zarubežja“, a koordinuje ho 

odborná organizace věnující se tématice „Ruska mimo Rusko“ (Dom russkogo 

zarubežja im. A. Solženicyna v Moskvě, víc na  http://www.bfrz.ru). Cílem katalogu 

dostupného na adrese http://www.emigrantica.ru je i poradit, ve kterých světových 

knihovnách se určitý titul nachází a jaká jeho čísla jsou veřejnosti dostupná. 

 

Už v roce 2016 odeslala Slovanská knihovna do katalogu údaje o 226 periodikách 

vydávaných na našem území ruskou emigrací v letech 1918‒1945 a nyní poslala ke 

zpracování údaje o dalších 2596 titulech, které vyšly ve světě od druhé poloviny 19. 

století až do současnosti. V západoevropských centrech ruské politické emigrace ‒ 

máme na mysli Londýn, Paříž, Ženevu, Curych, Lipsko, Berlín, Drážďany a Brusel ‒ 

vycházely ve druhé polovině 19. století tituly jako Kolokol, Poljarnaja zvezda, 

Buduščnost´, Pravdivyj, Listok izdavajemyj kn. Petrom Dolgorukovym, Svobodnoje 

slovo, Narodnoje delo, Rabotnik, Obščina, Vpered, Obščeje delo, Vestnik Narodnoj 

voli, Volnoje slovo, Pravda, Svoboda. Stranou nezůstal ani New York a jeho noviny 

Progress. Do počátku 20. století se datují periodika ruských levicových organizací: 

Socialdemokrat, Rabočaja gazeta, Proletarij, Iskra, Bjulleteň Komiteta Zagraničnoj 

organizacii RSDRP.  

 

Většinu odeslaných záznamů ale tvoří velice cenná periodika vydávaná ve světě 

v období mezi dvěma světovými válkami. Tuto sbírku UNESCO v roce 2007 zapsalo 
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na seznam světového písemného kulturního dědictví „Paměť světa“. (Podrobnosti 

na: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-

activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-

heritage-page-2/collection-of-russian-ukrainian-and-belorussian-emigre-periodicals-

1918-1945/).  

 

Období po druhé světové válce je v soupisu zastoupeno zásadními tituly vydávanými 

především v Německu, Francii či v USA (Posev, Novyj žurnal, Kontinent, Russkaja 

mysl aj). Kvalitnější akvizice západní literatury však byla v období let 1948‒1989 

z politických důvodů značně ztížena, proto mnoho relevantních titulů ve sbírce chybí. 

Údaje o titulech nacházejících se ve fondu Slovanské knihovny budou v katalogu 

„Emigrantika“ k dispozici veřejnosti ihned po jejich zpracování. Již nyní jsou však 

katalogizační záznamy dostupné v elektronickém katalogu Slovanské knihovny: 

http://aleph.nkp.cz/cze/slk. Více se o sbírce periodik ruské emigrace ve fondu 

Slovanské knihovny dozvíte na: http://www.nkp.cz/slovanska-knihovna/zakladni-

informace/knihovni-fond/slovanska-knihovna/zakladni-informace/knihovni-

fond/sbirka-periodik-emigrace. 
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