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Úvodem 
 
 

Při příležitosti 80. výročí svého založení připravila Slovanská knihovna při Národní 
knihovně České republiky přehled svých publikací vydaných v průběhu tohoto dlouhého 
období. První publikaci vydala Slovanská knihovna již v roce 1926, posledním titulem je 
právě předkládaná bibliografie. Jedním z důvodů jejího vydání je kompletní shrnutí 
vydavatelské činnosti Slovanské knihovny v zájmu informovanosti uživatelů knihovny i 
dalších  zájemců. Publikační činnost Slovanské knihovny byla již sumarizována několikrát, 
nikdy však v úplnosti, vždy šlo o více či méně tematicky omezený výběr. Ani nynější 
bibliografický soupis  není zcela úplný. Zahrnuje veškeré publikace, v nichž je Slovanská 
knihovna (resp. Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna) uvedena jako vydavatel. 
V úvahu nejsou vzaty nebo jsou zachyceny pouze výběrově různé příležitostné letáky, 
separáty, novoročenky a pomocné materiály pro konference a kulaté stoly. Vyčerpávající 
shromáždění údajů o těchto tiscích by bylo pravděpodobně nemožné, navíc by vybočovalo ze 
záměru sledovaného  touto bibliografií. 
 Naším záměrem je totiž shrnutí a definování ediční politiky Slovanské knihovny. 
Pokusili jsme se shrnout ediční řady existující v minulosti a zároveň pevně stanovit názvy a 
charakter současných edičních řad. Pro zpřehlednění vydavatelské činnosti je směrodatné 
číslování publikací v rámci jednotlivých edičních řad – rovněž o to jsme se, při současném 
zařazení většiny dosud vyšlých publikací do odpovídajících řad, pokusili (blíže k metodice viz 
ediční poznámka). 
 
 Při pohledu na jednotlivé záznamy v předkládané bibliografii překvapí velké množství 
různých edičních řad, jež však často neměly žádné pokračování.1 Již první dvě knihy, vydané 
ještě ve 20. letech minulého století, byly řazeny do sérií a v rámci nich do konkrétní číslované 
řady. V takto nastaveném systému však vyšly pouze tři knihy. Po válce knihovna začala 
vydávat několik bibliografických periodických řad, jež však zmiňujeme pouze jako jednotlivé 
souhrnné záznamy, neboť jejich podrobnější rozpis se jeví jako zbytečný. Výjimku tvoří řada 
„Bibliografie Slovanské knihovny: literatura, jazykověda, historie“, u níž jsme se rozhodli 
jednotlivá čísla rozepsat podrobněji, neboť vypovídací hodnota těchto publikací je vyšší než u 
dvou dalších. Těmi jsou „Nové sovětské knihy“ a „Společenské vědy v sovětských 
časopisech“. První polovina 60. let byla ve znamení vydávání ediční řady „Letáky Slovanské 
knihovny“, jež jsou do bibliografie zahrnuly v úplnosti..2 Při souhrnném zpracování 
bibliografie s nimi dále nepracujeme a ponecháváme je jako samostatnou ediční řadu 
teoreticky existující dodnes. (Stejné pravidlo – nezahrnovat do další práce se seznamem 
publikací – jsme vztáhli rovněž na příležitostné několikastránkové bibliografické letáky a 
několik dalších obtížně zařaditelných titulů, či různé doprovodné publikace k výstavám.) Již 
v této době (v 60. letech) se však lze setkat s dodnes platnými názvy jednotlivých řad – 
Publikace Slovanské knihovny, Edice Slovanské knihovny a Bibliografie Slovanské knihovny. 
Ačkoliv si uvědomujeme určitou nevhodnost v minulosti zvolených názvů, kdy se vedle sebe 
vyskytují označení „publikace Slovanské knihovny“ (všechny knihy vydané Slovanskou 
knihovnou) a „Publikace Slovanské knihovny“ (ediční řada) atd., rozhodli jsme se u těchto 
názvů zůstat a pouze ujasnit jejich používání. Výše uvedené tři řady představují základ pro 

                                                           
1 Shrnutí historie publikační činnosti Slovanské knihovny za prvních padesát let lze najít např. v: Strnadel, Josef: 
Padesát let Slovanské knihovny v Praze. In: Padesát let Slovanské knihovny v Praze. Praha 1976, s. 110-113. 
2Ediční politiku Slovanské knihovny v první polovině 60. let přehledně definoval její tehdejší ředitel Josef 
Strnadel. (Strnadel, Josef: Čtyřicet let Slovanské knihovny:vydavatelská činnost. Praha 1964, s. 8-15.) 



definování publikační činnosti Slovanské knihovny a tvořily rovněž podklad pro obsahovou 
práci s textem nynější publikace. 

Priority publikační činnosti Slovanské knihovny lze stručně shrnout do několika bodů, 
jež se však navzájem částečně prolínají a doplňují. Hlavním cílem je bezpochyby propagace 
knižního fondu Slovanské knihovny. Tomu slouží například různé bibliografie čerpající 
v úplnosti nebo alespoň částečně z knihovního fondu, či tematicky spjaté se slavistikou, 
dějinami a kulturou slovanských národů. Dalším cílem je všeobecná pomoc české slavistické 
vědě, v jejímž rámci zaujímá knihovna nezpochybnitelné a nepřehlédnutelné místo. Četné 
publikace jsou vydávány na základě spolupráce s českými i evropskými slavistickými 
institucemi. Jedná se o různé sborníky příspěvků z akcí, na nichž se Slovanská knihovna 
organizačně podílela, či vzácněji též o samostatné odborné studie. Publikace vydávané 
Slovanskou knihovnou představují rovněž cenný zdroj pro mezinárodní knižní výměnu 
s partnerskými institucemi. V jejím rámci jsou vydávané publikace, především ty publikované 
v cizích jazycích, vyhledávaným a žádaným sortimentem. 
 
 
Ediční řady Slovanské knihovny: 
Publikace Slovanské knihovny – do této řady spadá větší část knih vydávaných knihovnou.  
Přísluší sem samostatné studie, sborníky studií, sborníky příspěvků z konferencí, různé 
metodologické pomůcky.  
Bibliografie Slovanské knihovny – méně frekventovaná řada obsahující všechny knihy 
bibliografického rázu. Kromě skutečných bibliografií (např. personální bibliografie či 
bibliografie vydávané k jednotlivým mezinárodním sjezdům slavistů)  sem patří i různé knihy 
slovníkového a encyklopedického charakteru (např. série v současnosti vydávaných knih 
Dokumenty k dějinám Ruska, Ukrajiny a Běloruska z archivů České republiky) 
Edice Slovanské knihovny – v této nejméně frekventované publikační řadě vycházejí 
především skutečné edice dokumentů a další počiny edičního rázu. Při přípravě této typologie 
jsme však přihlédli k dřívější praxi, kdy pojmem edice byly označovány prakticky všechny 
katalogy výstav. Proto i nadále všechny katalogy z výstav řadíme do této kategorie. Mnoho 
publikací bylo v minulosti, ale ještě i v nedávných letech označeno pojmem Edice Slovanské 
knihovny. Motivací nebyla snaha charakterizovat obsah knihy, nýbrž obecně zachytit fakt, že 
knihu vydala Slovanská knihovna. U těchto knih jsme přihlíželi jednak k době vzniku i 
k charakteru knihy samé a u zjevných omylů jsme uměle přiřadili knihu k příslušné správné 
ediční řadě. 
 Doufáme, že předkládaná publikace pomůže čtenáři lépe se orientovat v ediční politice 
Slovanské knihovny a že získá přehled o jedné z vedlejších nicméně velmi důležitých aktivit, 
které knihovna po celou dobu své existence vyvíjí. 
 

Lukáš Babka 



Ediční poznámka 
 

Veškeré editorské zásahy do citací jednotlivých knih byly vedeny snahou sjednotit 
zásady ediční politiky Slovanské knihovny a přizpůsobit souhrn vyšlých knih současné situaci. 
Na tento stav by mělo v budoucnu navázat průběžné číslování dalších vydávaných publikací 
v rámci jednotlivých řad a měl by být závazným vodítkem pro další publikační činnost 
Slovanské knihovny. Vycházeli jsme z výše popsaného stavu, kdy za existující považujeme 
ediční řady Publikace, Bibliografie a Edice (jako ukončenou, avšak  obnovení schopnou 
hodnotíme řadu Letáky). Mnoho v minulosti vydaných knih bylo řazeno buď podle špatných 
zásad, kdy název řady neodpovídal obsahu, nebo byly zavedeny publikační řady, které 
vydáním toho kterého svazku zároveň zanikly (např. Studijní pomůcky Slovanské knihovny), 
případně nebyly publikace zařazeny do žádné publikační série. Proto jsme museli zpětně 
ohodnotit každý svazek zvlášť a přistoupit k jistým ex post provedeným úpravám a 
redefinicím. 
 Základem bibliografie jsou chronologicky řazené záznamy. Jelikož kromě posledních 
dvou let nejsme schopni určit chronologii vydávaných knih v jednotlivých letech, řadíme 
v rámci konkrétního roku publikace přísně abecedně. Kvůli přehlednosti jsme každé knize na 
základě celkového průběžného číslování přidělili pořadové číslo. Tato hodnota má pouze 
sumarizovat celkový objem publikační činnosti knihovny. U vícesvazkových publikací jsme 
jedním číslem označili celek. 
 Pro publikační činnost jsou směrodatnější námi provedené editorské zásahy určující 
ediční řadu té které knihy a její číslo v rámci příslušné řady. Běžným písmem je znázorněna 
informace o ediční řadě, kterou lze vyčíst v knize samotné. To se týká jak názvu řady, tak i 
nepravidelně a nesystematicky uváděného průběžného číslování. Samostatný editorský zásah 
představují tučné údaje v hranaté závorce, kde se označují všechny publikace řazené do 
používaných edičních řad. Vícesvazkové práce, jejichž jednotlivé díly spolu neoddělitelně 
souvisejí, mají přiděleno pouze jedno číslo (jak pořadové, tak v rámci edice). V hranatých 
závorkách jsme uvedli všechny dodatečné a vysvětlující údaje vhodné z editorského hlediska, 
jež však vybočují z praxe běžného bibliografického záznamu. 



Seznam publikací vydaných Slovanskou knihovnou 
 
 
 

(Publikace vydala Národní knihovna ČR, pokud není uvedeno jinak) 
 
 
1926 
 
1. Slavica česká a slovenská za léta 1914-1925 / sestavil Karel Nosovský. - Slovanská 

knihovna ministerstva zahraničních věcí ČR. - XI, 121 s. - (Vydání Slovanské knihovny 
ministerstva zahraničních věcí v Praze. Serie I ; č. 1) 
[Bibliografie Slovanské knihovny – 1] 

 
 
1928 
 
2. Izbrannyje stichi / Jaroslav Vrchlickij ; perevod s češskogo [i predislovije] K. D. 

Bal’monta ; neskol’ko vstupitel‘nych slov o Ja. Vrchlickom Jana Rokity. - Slavjanskaja 
biblioteka ministerstva inostrannych del. - XXVI, 96 s. : [1] portrét. - (Publikace Slovanské 
knihovny. Řada II, č. 1) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 1] 
 
 
1930 
 
3. Materiál k otázce slovanské bibliografie. I. - Slovanská knihovna ministerstva zahraničních 

věcí. - 10 s. - (Vydání Slovanské knihovny ministerstva zahraničních věcí v Praze. Serie I ; 
č. 2) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 2] 
 
 
1952 
 
4. Nové sovětské knihy : přehled sovětských knižních novinek došlých do ČSR / vedoucí 

redaktor M. Konvalinka, od r. 1955 J. Strnadel. - 8 sv. - Roč. 1 (1952)-8 (1959)  
 
 
1955 
 
5. Společenské vědy v sovětských časopisech : přehled statí ze sovětských časopisů 

v základních oborech společenských věd / vedoucí redakce Jos. Strnadel, od č. 8 Vlad. 
Moulis. - 1 sv. - Roč. 1 (1955). - Vydává Slovanská knihovna a Státní knihovna 
společenských věd 

 
 



1956 
 
6. Bibliografická činnost Slovanské knihovny a její význam pro odbornou a vědeckou práci / 

Josef Strnadel. - [8] s. - (Leták Slovanské knihovny ; Č. 3) 
 
7. Bibliografie Slovanské knihovny : literatura, jazykověda, historie / vedoucí redaktor Josef 

Strnadel ; výkonný redaktor Vladislav Moulis. - 3 sv. - Roč. 1 (1956)-3 (1958) 
 Zajímavé personální bibliografie v rámci řady - výběr 
 roč. 1 

- Ivan Franko : Soupis děl Ivana Franka a děl jemu věnovaných a některých 
časopiseckých statí, které jsou ve Slovanské knihovně, v Národní knihovně a 
v Universitní knihovně v Praze, vypracovaný u příležitosti stého výročí jeho narozenin / 
sestavila Bohumila Šretrová. - s. 85-118 - Podle stavu z 25. 7. 1958 - 513 záznamů  

roč. 3 
- Zahraniční historické časopisy v pražských knihovnách / sestavil Vojtěch Mastný. č. 

4, s. 93-162. - Se signaturami 29 vědeckých a vysokoškolských knihoven - Vyšlo též 
jako separát 

- Básník František Hrubín, laureát státní ceny Klementa Gottwalda : pětadvacet let 
literární činnosti 1933-1958 / sestavil Josef Strnadel. - Č. 3 - s. 203-237. - vyšlo též 
jako separát 

- Bibliografie Jakuba Barta-Čišinského / sestavil Bohumila Šretrová. - Č. 8/9, s. 117-
146 - Vyšlo též jako separát 

- Bibliografický soupis publikační činnosti doktora filologických věd Karla Horálka, 
profesora Karlovy university / sestavili Josef Kurz a Zdeněk Tyl. - Č. 11/12 - s. 213-
243. - Vyšlo též jako separát 

 
 
1957 
 
8. Československé knihovny : informativní přehled / sestavil Josef Strnadel. - 193 s. 
 [Publikace Slovanské knihovny – 2] 
 
 
1958 
 
9. O poslání Slovanské knihovny / připravil Josef Strnadel [za spolupráce Julia Dolanského]. - 

16 s. - (Leták Slovanské knihovny ; Č. 1) 
 
10. Slovanská knihovna : u příležitosti mezinárodního kongresu slavistů v Moskvě / připravil 

Josef Strnadel [za spolupráce Jiřího Horáka]. - 15 s. - (Leták Slovanské knihovny ; Č. 2) 
 
 
1961 
 
11. Taras Ševčenko, básník revolucionář : bibliografie / sestavila Eva Velinská za spolupráce 

Oresta Zilynského a Luďka Šmída. - 17 s. - Vydáno u příležitosti jubilejní výstavy 
v Klementinu 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 3] 
 



 
1962 
 
12. Alexandr Ivanovič Gercen. - [5] s., [1] portr. - (Bibliografický leták) 
 
13. Taras Ševčenko v české kultuře : bibliografie / sestavili Eva Velinská a Orest Zilynskyj. - 

95 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 4] 
 
 
1963 
 
14. Konstantin Sergejevič Stanislavskij. - [7] s., [1] portr. - (Bibliografický leták) 
 
 
1964 
 
15. Bulharská literatura ve Slovanské knihovně / připravil za spolupráce Věnceslavy 

Bechyňové Josef Strnadel. - 16 s. : il. - (Leták Slovanské knihovny ; Č. 8) 
 
16. Čtyřicet let Slovanské knihovny : vydavatelská činnost / napsal a bibliografii sestavil Josef 

Strnadel. - 24 s. - (Leták Slovanské knihovny ; Č. 10) 
 
17. Jugoslávská literatura ve Slovanské knihovně / připravil Josef Strnadel za spolupráce 

Blanši Bogdanové, Otona Berkopce a Georgiho Georgievského. - 23 s. : il. - (Leták 
Slovanské knihovny ; Č. 5) 

 
18. Kacíř : k 550. výročí upálení Mistra Jana Husa / Taras Ševčenko ; z ukrajinštiny přeložila 

Zdenka Bergrová ; bibliografii sestavil Miroslav Bidlas ; za redakce Josefa Strnadla. - 31 s. 
- (Leták Slovanské knihovny ; Č. 11) 

 
19. Lužickosrbská literatura ve Slovanské knihovně / připravil Josef Strnadel za spolupráce 

Jana Petra. - 23 s. - (Leták Slovanské knihovny ; Č. 7) 
 
20. 500 let mírových návrhů Jiřího z Poděbrad / Miroslav Bidlas. - 15 s. - (Leták Slovanské 

knihovny ; Č. 6) 
 
21. Ruská literatura ve Slovanské knihovně : z rukopisných sbírek / J.F. Maksimovič, A.V. 

Florovskij. - 23 s. - (Leták Slovanské knihovny; Č. 9) 
 
22. Ukrajinská literatura ve Slovanské knihovně / připravil Josef Strnadel [za spolupráce 

Oresta Zilynského et al.] - 15 s. - (Leták Slovanské knihovny ; Č. 4) 
 
 



1965 
 
23. Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků : studie a materiály. 1 / zpracovali 

Miroslav Bidlas, Miroslav Postler a Jaroslav Procházka. - Praha : Svět sovětů. - 201 s., 17 
obr. příl. - (Edice Slovanské knihovny ; Sv. 1) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 3] 
 
 
1966 
 
24. Ruská literatura ve Slovanské knihovně : Vol’noje ekonomičeskoje obščestvo 1765-1965 / 

napsal a bibliografii sestavil Ivan Savický ; za redakce Josefa Strnadla. - 31 s. : il. - (Leták 
Slovanské knihovny ; Č. 12) 

 
 
1967 
 
25. Jugoslávská literatura ve Slovanské knihovně : Rešetarova knihovna ragusian : výběrový 

soupis vzácných knih a rukopisů / zpracoval Oton Berkopec. - 57 s. : il. - (Z fondů 
Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 5] 
 
26. Obecně slovanská literatura ve Slovanské knihovně / za spolupráce Věnceslavy 

Bechyňové připravil Josef Strnadel. - 22 s. - (Leták Slovanské knihovny ; Č. 15) 
 
27. Teorie a historie ruské literatury pro děti a mládež : přehledy ruské literatury / Miroslava 

Genčiová za redakce Josefa Strnadla. - 24 s. - (Leták Slovanské knihovny ; Č. 16) 
 
28. Ruská literatura ve Slovanské knihovně : ruské byliny / napsal Bedřich Dohnal ; 

bibliografii sestavil Josef Strnadel. - 38 s. : il. - (Leták Slovanské knihovny ; Č. 13) 
 
29. Ruská literatura ve Slovanské knihovně : russkaja periodičeskaja pečat’ 1751-1855 / 

zpracoval Ivan Savický ; za redakce Josefa Strnadla. - 30 s. : il. - (Leták Slovanské 
knihovny ; Č. 14) 

 
30. Slovanská knihovna v roce 1966 / zpracoval Josef Strnadel. - 31 s. - (Leták Slovanské 

knihovny ; Č. 17) 
 
31. Sovětský svaz v písemnictví Československa 1936-1941 / Jaroslav Vávra. - Praha : Svět 

sovětů. - 122 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny). - Vydala Státní knihovna ČSR - 
Slovanská knihovna 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 6] 
 
 
1968 
 
32. Lužickosrbská literatura / Jan Petr. - 47 s. - (Studijní pomůcky Slovanské knihovny) 
 [Publikace Slovanské knihovny – 4] 
 



33. Ruská literatura ve Slovanské knihovně : russkije sovetskije literaturnyje žurnaly i 
al’manachi 1919-1945 / zpracoval Jiří Vacek ; za redakce Josefa Strnadla. - 64 s. - (Leták 
Slovanské knihovny ; Č. 18) 

 
34. I. sjezd slovanských filologů v Praze 1929 : bibliografie / sestavila Růžena Rejnková. - 36 

s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 7] 
 
35. Sto padesát let česko-ukrajinských literárních styků : 1814-1964 : vědecko-bibliografický 

sborník / redakce a vedení bibliografických prací Orest Zilynskyj. - Praha : Svět sovětů. - 
477 s. , 45 obr. na příl. - (Edice Slovanské knihovny). - Státní knihovna ČSSR (Slovanská 
knihovna), Ústav jazyků a literatur ČSAV 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 8] 
 
 
1969 
 
36. VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968 : (7. až 13. srpna) : bibliografie / zpracovala 

Eva Velinská za odborné spolupráce Pavla Pohleie. - 135 s. - (Bibliografie Slovanské 
knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 9] 
 
37. Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků : studie a materiály. 2 / zpracoval 

kolektiv za vedení Josefa Strnadla. - 295 s., 9 obr. příl. - Praha : Lidové nakladatelství. - 
(Edice Slovanské knihovny; 3) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 5] 
 
 
1970 
 
38. Katalog slavistické literatury (1963-1968) vystavené na VI. mezinárodním sjezdu slavistů 

v Praze / zpracovali: Marie Kostohryzová, Milena Pohleiová, Marie Šoutová, Jiří Vacek, 
Eva Velinská a Marie Žižková za redakce Pavla Pohleie. - 287 s. - (Bibliografie Slovanské 
knihovny) 

 [Edice Slovanské knihovny – 1] 
 
39. Michail Šolochov v české literatuře : bibliografie do r. 1965 / sestavil Oton Berkopec ; 

úvodní studii napsal Jiří F. Franěk. - IV, 107 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny). - 
Retrospektivní bibliografie slavik v českém tisku. - Státní knihovna ČSR - Slovanská 
knihovna, ČSAV - Ústav jazyků a literatur 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 10] 
 
40. Vladimír Majakovskij v české literatuře : bibliografie / sestavila Růžena Nikolaevová za 

redakce Otona Berkopce ; úvodní studii napsal Jan Jíša ; rejstřík zpracovali Margita 
Křepinská, Pavel Pohlei, Marie Šoutová, Eva Velinská. - Praha : Lidové nakladatelství. - 
XVII, 230 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny). - Retrospektivní bibliografie slavik 
v českém tisku. - Státní knihovna ČSR - Slovanská knihovna, ČSAV - Ústav jazyků a 
literatur 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 11] 



 
 
1971 
 
41. Geneze překladu : (vznik, vývoj a význam Křičkova překladu Puškinovy lyriky) : 

příspěvky k dějinách česko-ruských kulturních styků / Bedřich Dohnal. - 155 s. - (Edice 
Slovanské knihovny. Malá řada) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 6] 
 
42. Odborná literatura literárněvědná k otázkám ruské sovětské literatury ve fondech 

Slovanské knihovny : bibliografie. Díl I / zpracovala Eva Velinská za odborné spolupráce 
Pavla Pohleie. - 136 s. - (Z fondů Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 12] 
 
 
1972 
 
43. Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od roku 1760 : 

biograficko-bibliografický slovník / Milan Kudělka, Zdeněk Šimeček a kol. - Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství. - 560 s. - (Edice Slovanské knihovny) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 7] 
 
44. II. mezinárodní sjezd slavistů Warszawa 1934 : bibliografie / sestavila Eva Velinská a kol. 

- V, 75 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 13] 
 
45. Michał Hórnik : 1833-1894 : literární pozůstalost / zpracoval Vladimír Černý ; úvod 

napsala Miloslava Lorencová. - 23 s., obr. příl. - (Speciální sbírky Slovanské knihovny ; 1) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 14] 
 
46. O Dostojevském : sborník statí a materiálů. - 357, 4 s. ; portr. - (Edice Slovanské 

knihovny) 
 [Publikace Slovanské knihovny – 8] 
 
47. Odborná literatura literárněvědná k otázkám ruské sovětské literatury ve fondech 

Slovanské knihovny : bibliografie. Díl II / zpracovala Eva Velinská. - 197 s. - (Z fondů 
Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 15] 
 
48. Přehled srbské a charvátské literatury / Miroslav Kvapil. - 245, 16 s., obr. příl. - (Edice 

Slovanské knihovny). - [V tiráži rok vydání 1971] 
 [Publikace Slovanské knihovny – 9] 
 
49. Život s knihami : 60 let Josefa Strnadla : sborník / zpracoval kol. za odborné spolupráce 

Jiřího Vacka, Františka Novotného, Jindřicha Hilčra aj. - 206 s. : il. 
 [Publikace Slovanské knihovny – 10] 
 
 



1973 
 
50. Češsko-russkije a slovacko-russkije literaturnyje svjazi (1945-1972) : bibliografija / sost. 

A. Ja. Ogneva ; vstup. stat’ja L. S. Kiškina. - 82 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 16] 
 
 
1974 
 
51. Lužickosrbská korespondence / zpracovala Slovanská knihovna ; úvod napsala Miloslava 

Lorencová. - 13 s., obr. příl. - (Speciální sbírky Slovanské knihovny ; 2) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 17] 
 
52. Sergej Jesenin v české literatuře : bibliografie do roku 1972 / sestavila Božena Florianová 

za redakce Otona Berkopce ; [úvod napsal Jan Jíša] ; rejstřík sestavila Eva Velinská. - 
118 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 18] 
 
 
1975 
 
53. Výběr z nových přírůstků Slovanské knihovny / zpracovala Eva Velinská (roč. 1), Milada 

Nedvědová (roč. 2), Zdeňka Rachůnková (roč. 3-16) - 16 sv. - Roč. 1(1975)-16(1990) 
 
 
1976 
 
54. VII. mezinárodní sjezd slavistů Warszawa 1973 (21.-27.8.) : bibliografie / sestavila Eva 

Velinská. - 346 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 19] 
 
55. M. J. Saltykov-Ščedrin v české literatuře : bibliografie / sestavily Vlasta Vlašínová a 

Margita Křepinská. - 94 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny). - U příležitosti 150. výročí 
narození M.J. Saltykova-Ščedrina 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 20] 
 
56. Padesát let Slovanské knihovny v Praze : sborník / připravil Josef Strnadel. - 162 s. 
 [Publikace Slovanské knihovny – 11] 
 
57. Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků : studie a materiály. 3 / zpracoval 

kolektiv za vedení Josefa Strnadla. - Praha : Svět sovětů. - 168 s. - (Edice Slovanské 
knihovny) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 12] 
 
 



1977 
 
58. Bulharská periodika ve Slovanské knihovně / sestavila Milena Klímová ; redakce Josef 

Strnadel. - 171 s. 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 21] 
 
59. Rossika 16.-18. století v zámeckých a palácových knihovnách v Čechách a na Moravě / 

zpracoval Jiří Sládek. - 193 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 22] 
 
60. V. A. Francev : bibliografický soupis vědeckých prací s přehledem jeho činnosti / Theodor 

Syllaba ; redaktorka publikace Margita Křepinská. - 130 s. : il. - (Bibliografie Slovanské 
knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 23] 
 
61. Život s knihami : Josef Strnadel : 1972-1977 : bibliografický sborník k 65. narozeninám ... 

/ redaktorka publikace Margita Křepinská. - 70 s. : il. 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 24] 
 
 
1978 
 
62. Bibliografie prací L. S. Kiškina / sestavila A. J. Ogněvová ; předmluvu napsal Ladislav 

Štoll. - VIII, 54 s. : portr. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 25] 
 
63. Kiril Christov v Čechách : anotovaná bibliografie Christovových prací (původních i 

přeložených) v českém tisku let 1897-1944 a hlavních zpráv a prací o pobytech Kirila 
Christova v Čechách a o jeho vztahu k české kultuře / Zdeněk Urban ; redaktorka publikace 
Margita Křepinská. - 53 s.- (Bibliografie Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 26] 
 
64. III. mezinárodní sjezd slavistů (slovanských filologů) : Ljubljana - Beograd - Zagreb 18.-

25.9.1939 : bibliografie / sestavila Eva Velinská. - 98 s. : il. - (Bibliografie Slovanské 
knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 27] 
 
 
1979 
 
65. Jan Gebauer : bibliografický soupis publikovaných prací s úvodní studií a dokumentací k 

100. výročí založení Gebauerova slovanského semináře / Theodor Syllaba ; redaktorka 
publikace Margita Křepinská. - 167 s. : il. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 28] 
 
66. Slovanská knihovna a slavistika / zpracovali Josef Strnadel a Margita Křepinská. - 209 s., 

obr. příl. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 29] 
 



 
1980 
 
67. Česko-polské literární vztahy : výběrová bibliografie prací z let 1945-1979 s úvodní studií 

/ Milena Pohleiová ; redaktorka publikace Margita Křepinská. - 233 s. - (Bibliografie 
Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 30] 
 
 
1981 
 
68. VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Zagreb - Ljubljana - 1978 (3.-9.9.) : bibliografie / 

sestavila Eva Velinská. - 281 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 31] 
 
69. Radegast Parolek : bibliografický soupis publikovaných prací s přehledem jeho činnosti / 

úvodní studii napsal a na výběru a přípravě příloh se podílel Theodor Syllaba, bibliografii 
zpracovala Margita Křepinská . - 164 s. : il. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 32] 
 
 
1982 
 
70. Cyrilské tisky : výstava z fondů Státní knihovny ČSR pořádaná k 400. výročí úmrtí Ivana 

Fjodorova : listopad 1982. - 103 s. 
 [Edice Slovanské knihovny – 2] 
 
71. IV. mezinárodní sjezd slavistů Moskva (1.-10.9.1958) : bibliografie / zpracovala Eva 

Velinská. - 324 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 33] 
 
72. Polská krásná literatura v českých překladech (1945-1979) : bibliografie s úvodní studií / 

zpracovala Marie Šoutová ; redaktorka publikace Margita Křepinská. - 276 s. - 
(Bibliografie Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 34] 
 
73. Život s knihami : Josef Strnadel 1977-1982 : bibliografický sborník k sedmdesátinám / 

připravila Margita Křepinská. - 133 s. : il. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 35] 
 
 
1983 
 
74. Bulharská krásná literatura v českých překladech 1825-1980 : bibliografie knižní produkce 

s úvodní studií / zpracovaly Alena Vachoušková a Helena Sofrová za spolupráce Dany 
Hronkové, která též napsala úvodní studii ; redaktorka publikace Margita Křepinská. - 
232 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 36] 
 



 
1984 
 
75. Jan Neruda. Biobibliografičeskij ukazatel’/ sost. I.A. Šmel’kova, P. Poglej. - Moskva : 

Vsesojuznaja gosudarstvennaja biblioteka inostrannoj literatury. – 215 s. - 
Gosudarstvennaja biblioteka ČSSR 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 37] 
 
76. Marina Cvetajevová a Praha : výběrová bibliografie Mariny Cvetajevové v českém tisku 

s úvodní studií a obrazovou přílohou / Taťjana Korjakinová, Milada Nedvědová, Galina 
Vaněčková ; redaktorka publikace Margita Křepinská. - 127 s., il. - (Bibliografie Slovanské 
knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 38] 
 
77. Slovanské literatury : sylabus k přednáškám / zpracoval kolektiv pracovníků Slovanské 

knihovny ; redaktorka publikace Eva Velinská. - 263 s. 
 [Publikace Slovanské knihovny – 13]  
 
78. Vzácná leniniana ve Slovanské knihovně : bibliografický soupis Leninových děl vydaných 

do roku 1923 / předmluvu napsal Jiří Vacek, bibliografii zpracovala Zdeňka Chinová ; 
redaktorka publikace Margita Křepinská. - 71 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 39]  
 
 
1985 
 
79. V. mezinárodní sjezd slavistů : Sofia (17.-23.9.1963) : bibliografie / zpracovala Eva 

Velinská. - D. I., II.: 463 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 40]  
 
 
1986 
 
80. Práce předních knihoven SSSR na úplné bibliografii ruských knih první čtvrtiny XIX. 

století / T. I. Kondakovová, redaktorka publikace Eva Velinská. - 23 s. - (Edice Slovanské 
knihovny) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 14] 
 
 
1987 
 
81. Aleksandr Filippovič Smirdin : k istorii smirdinskogo fonda Slavjanskoj biblioteki / Lev 

Kiškin. - 127 s. : 25 fot. 
 [Publikace Slovanské knihovny – 15] 
 
82. Bibliografie bibliografií z fondu Slovanské knihovny / zpracovaly Zdeňka Rachůnková a 

Michaela Řeháková. - 3 sv . - Díl l: 192 s.; díl 2: 207 s.; díl 3: 225 s. - (Bibliografie 
Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 41] 



 
83. IX. mezinárodní sjezd slavistů : Kyjiv 1983 (6.-14.9.) : bibliografie / zpracovala Eva 

Velinská. - 353 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 42] 
 
 
1988 
 
viz. 82. Bibliografie bibliografií z fondu Slovanské knihovny / zpracovaly Zdeňka 

Rachůnková a Michaela Řeháková. - 2 sv. - Díl 4: 247 s.; díl 5: 269 s. - (Bibliografie 
Slovanské knihovny) 

 
84. Československá slavistika 1983-1988 : katalog výstavy [pořádané v rámci X. 

mezinárodního sjezdu slavistů v Sofii / sestavila Taťjana Korjakinová. - 44 s. 
 [Edice Slovanské knihovny – 3] 
 
85. Vuk Stefanovič Karadžić 1787-1864 / Miroslav Kvapil. - 12 s., obr. příl. 
 [Publikace Slovanské knihovny – 16] 
 
 
1989 
 
86. Aleksandr Sergejevič Myl’nikov : 60 let : bibliografie / zpracovala Eva Velinská. - 125 s. : 

[1] portr. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 43] 
 
 
1990 
 
87. Jan Amos Komenský v encyklopediích slovanských národů / Jerzy Śliziński ; z polského 

originálu přeložila Helena Sofrová. - 51 s. - (Edice Slovanské knihovny) 
 [Publikace Slovanské knihovny – 17] 
 
 
1991 
 
88. Emigrace ze SSSR v meziválečném Československu : přínos vědě a kultuře : katalog 

výstavy z fondů Slovanské knihovny. - 63 s. 
 [Edice Slovanské knihovny – 4] 
 
89. Karel Čapek : bibliografie díla a literatury o životě a díle : (publikace v Československu a 

v Sovětském svazu) : ve 4 svazcích / zpracovala Margita Křepinská za spolupráce 
Stanislavy Tuháčkové a Nataša Glazkova ; úvodní studii napsal S.V. Nikolskij. - 4 sv. - Sv. 
1-4: 902, VI s. : il. - (Bibliografie Slovanské knihovny). - Spoluvydavatel: Všesvazová 
státní knihovna zahraniční literatury (Moskva) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 44] 
 
90. Přírůstky odborné literatury ve Slovanské knihovně / zpracovala Zdeňka Rachůnková (roč. 

1-13) a Michaela Řeháková (roč. 14). - 14 sv. - Roč. 1(17) (1991) - 14(30) (2004) 



 
 
1992 
 
91. Francisko Skoryna v díle českých slavistů : sborník k 500. výročí narození významného 

běloruského humanisty 1490-1990 : výběr z prací českých a slovenských slavistů a málo 
dostupných textů souvisejících s tímto tématem / uspořádala Františka Sokolová. - 257 s. - 
(Edice Slovanské knihovny) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 18] 
 
92. Marina Cvetajevová a Praha : výběrová bibliografie Mariny Cvetajevové v českém tisku 

s úvodní studií a obrazovou přílohou / sestavily Taťjana Korjakinová, Milada Nedvědová, 
Galina Vaněčková. - 2. doplněné vyd. - Praha : Euroslavica. - 96 s., obr. příl. - (Slavistické 
bibliografie ; Sv. 1) [Ediční řada vydavatelství Euroslavica] 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 45] 
  
93. Slovanská knihovna : průvodce po fondech a službách / zpracovala Eva Velinská. - 109 s. 

: obr. příl. v textu. - (Edice Slovanské knihovny) 
 [Publikace Slovanské knihovny – 19] 
 
 
1993 
 
94. Bibliografie encyklopedií a slovníků z fondu Slovanské knihovny / Zpracovaly Taťjana 

Podhájecká, Zdeňka Rachůnková, Michaela Řeháková. - 3 sv. - Díl 1-2. 779, XVI s.; díl 3. 
268 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) - Interní tisk 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 46] 
 
95. Bibliografija o Crnoj Gori na češkom jeziku 1801-1991 / Zdenka Rachunkova, Michela 

Rechakova ; predgovor Jiři Vacek. - Cetinje : Centralna narodna bibioteka Republike Crne 
Gore ðurñe Crnojević. - 2 sv. - [T. 1, 2]. 865 s., obr. příl. - (Crnogorska bibliografija ; Tom 
IV, knj. 3, sv. 1-2) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 47] 
 
96. Česká slavistika 1988-1993 : katalog výstavy pořádané v rámci XI. mezinárodního sjezdu 

slavistů v Bratislavě / sestavila Taťjana Podhájecká. - 27 s. 
 [Edice Slovanské knihovny – 5] 
 
97. X. mezinárodní sjezd slavistů : Sofija 1988 (14.-22.9.) : bibliografie. D. 1. / zpracovala 

Eva Velinská. - 235 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 48] 
 
 
1994 
 
98. Jan Slavík : 1885-1978 : bibliografie / uspořádal a úvodní studii napsal Jaroslav Bouček. - 

123 s., il. příl. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 49] 
 



viz 97. X. mezinárodní sjezd slavistů : Sofija 1988 (14.-22.9.) : bibliografie. D. 2. / zpracovala 
Eva Velinská. - 153 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 

 
 
1995 
 
99. Alfréd Ljudvigovič Bém : (1886-1945?) : bibliografie / uspořádaly a úvodní studii napsaly 

Miluša Bubeníková a Lucie Vachalovská. - 110 s., obr. příl. - (Bibliografie Slovanské 
knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 50] 
 
100. Meždunarodnaja konferencija „Russkaja, ukrainskaja i belorusskaja emigracija 

v Čechoslovakii meždu dvumja mirovymi vojnami. Rezul’taty i perspektivy issledovanij. 
Fondy Slavjanskoj biblioteki i pražskich archivov“ : Praga, 14-15 avgusta 1995 g. : sbornik 
dokladov / k vydání připravili Marija Magidová, Mária Ňachajová, Ene Päts, Kateřina 
Rejdová, Eva Sokolová, Sergej Magid. - 2 sv. - Sv. 1, 2: 989 s.  

 [Publikace Slovanské knihovny – 20] 
 
101. Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v Praze : adresář / sestavila a úvodní slovo 

napsala Anastasia Kopřivová ; spolupráce na ukrajinské části Bohdan Zilynskyj. - 31 s.; 
9 mp. na vol. příl. - (Edice Slovanské knihovny) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 21] 
 
102. Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v Praze : katalog výstavy Praha 14.-15.8.1995 / 

sestavil Jiří Vacek, úvodní slovo napsal Zdeněk Sládek. - 53 s., příl. - (Edice Slovanské 
knihovny) 

 [Edice Slovanské knihovny – 6] 
 
103. Ruské knižní obálky 20. let = Russian book cover designs from the 20’s : Slovanská 

knihovna při Národní knihovně ČR : Praha 24.-30.9.1995. - 29 s., X obr. příl. - Vydala 
mezinárodní asociace bibliofilů u příležitosti jejího XIX. kongresu v Praze v roce 1995 

 [Edice Slovanské knihovny – 7] 
 
104. Russkije v Prage 1918-1928 g. g. / red.-izd. S.P. Postnikov. - 343 s. - Reprint vydání 

z roku 1928. 
 
105. Z církevněslovanských rukopisů Národní knihovny v Praze a Slovanské knihovny : 

soupis a popis / Josef Vašica ; k vydání připravily Zoe Hauptová a Helena Rudlovčáková. - 
195 s. : obr. příl. - S bibliografií prací Josefa Vašici. - (Edice Slovanské knihovny). - 
Vydáno ve spolupráci se Slovanským ústavem 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 51] 
 
 
1996 
 
106. Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918-1945: 

(bibliografie s biografickými údaji o autorech) / bibliografii zpracovaly Zdeňka 
Rachůnková a Michaela Řeháková ; biografická hesla zpracoval Jiří Vacek za spolupráce a 



redakce Z. Rachůnkové a M. Řehákové. - 3 sv. - Díl I, sv. 1-3: 1472 s. - (Bibliografie 
Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 52] 
 
 
1997 
 
107. Cyrilské a hlaholské staré tisky v českých knihovnách : katalog / zpracovala Františka 

Sokolová. - 426 s. : 36 obr. 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 53] 
 
108. 480 let běloruského knihtisku : materiály z konference v pražském Klementinu 5.9.1997 

/ sestavila Františka Sokolová. - 38 s. : il.  
 [Publikace Slovanské knihovny – 22] 
 
109. Krásná literatura národů bývalé Jugoslávie v českých překladech : 1560-1991 / 

Stanislava Sýkorová. - 450 s. - disketa WORD 7 
 [Publikace Slovanské knihovny – 23] 
 
 
1998 
 
110. Adolf Černý : bibliografický soupis publikovaných prací / Radoslava Hnízdová. - 180 s. - 

(Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 54] 
 
111. Česká slavistika : 1993-1997 : katalog výstavy pořádané v rámci XII. mezinárodního 

sjezdu slavistů v Krakově / sestavily Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková. - 59 s. 
 [Edice Slovanské knihovny – 8] 
 
112. Josef Macůrek / Ctibor Nečas. - 74 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 55] 
 
113. XI. mezinárodní sjezd slavistů : Bratislava 30.8.-8.9.1993 : bibliografie / zpracovaly 

Zdeňka Rachůnková, Michaela Řeháková. - VI, 365 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 56] 
 
114. Ukrajinská svobodná univerzita (1921-1996) : vědecký sborník z konference, věnované 

75. výročí založení univerzity : Praha, 29.-30. listopadu 1996 / zpracovala Mária 
Ňachajová. - 161 s. - (Edice Slovanské knihovny). - Národní knihovna ČR - Slovanská 
knihovna, Ukrajinská svobodná univerzita v Mnichově 

 [Publikace Slovanské knihovny – 24] 
 
 
1999 
 
115. Archeologický institut N.P. Kondakova v Praze : (1931-1952) : původní texty a soupis 

exponátů k výstavě, věnované novému zpracování archivního a sbírkového fondu AINPK 
v Ústavu dějin umění AV ČR : Klementinum 2.12.1999-15.1.2000 / uspoř. Martin Halata ; 



resumé do ruštiny přeložila Lydie Kopecká. - 49 s. - (Edice Slovanské knihovny). - 
Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, Ústav dějin AV ČR 

 [Edice Slovanské knihovny – 9] 
 
116. Česká slavistika. Osoby a instituce / zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela 
Řeháková. - 374 s. - (Edice Slovanské knihovny) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 25] 
 
117. Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v Praze : adresář / Anastasia Kopřivová. - 

2. doplněné vyd. - 29 s., 9 mp. na vol. příl. : il. - (Edice Slovanské knihovny) 
 [Publikace Slovanské knihovny – 26] 
 
118. Samostatný stát mezi většími sousedy - podnět pro slovinskou politiku a kulturu : 

sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého zasedání : (Praha, Klementinum, 
16.10.1997) / uspořádal Jaroslav Pánek. - 100 s. - (Edice Slovanské knihovny) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 27] 
 
119. Slovanský přehled : 1981-1997 : bibliografický soupis / zpracovali pracovníci služeb 

Slovanské knihovny za redakce Zdeňky Rachůnkové a Michaely Řehákové. - 204 s. - 
(Bibliografie Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 57] 
 
 
2000 
 
120. Aleksandr Sergejevič Puškin 1799-1837 : jubilejní výstava Slovanské knihovny, 

Klementinum, 3.-27.6. 1999 / autorka libreta výstavy a sestavitelka publikace Marija 
Magidová. - 50 s. : il. - (Edice Slovanské knihovny) 

 [Edice Slovanské knihovny – 10] 
 
121. France Prešeren očima pražských slovenistů : (katalog výstavy) : příspěvky posluchačů, 

interních aspirantů a pedagogů oboru slovenistika, pěstovaného na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze k 200. výročí narození France Prešerna. - 42, [2] s. - Slovanská 
knihovna při Národní knihovně ČR a katedra slavistiky Filozofické fakulty UK 

 [Edice Slovanské knihovny – 11] 
  
122. Periodika ruské a ukrajinské emigrace vydávaná v ČSR v letech 1918-1945. Ruská a 

ukrajinská řada. - Soubor 14 CD-R (ukrajinská řada - 7 CD-R, ruská řada - 7 CD-R) 
 [Edice Slovanské knihovny – 12] 
 
123. Rossijskije emigranty vo Všenorach - Mokropsach - Černošicach (dvadcatyje gody 20-go 

veka) / Anastasija Kopršivova. - 33 s., [9] vol. obr. příl. : il. - (Serija Slavjanskoj 
biblioteki) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 28] 
 
124. 150 let Slovanského sjezdu (1848) : historie a současnost : sborník referátů z vědeckého 

kolokvia 11. června 1998 v Praze / uspoř. Václav Veber. - 232 s. - (Publikace Slovanské 
knihovny). - Filozofická fakulta UK Praha - Seminář východoevropských dějin, 



Filozofická fakulta MU Brno - Seminář dějin střední a východní Evropy, Slovanský ústav 
AV ČR, Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR 

 [Publikace Slovanské knihovny – 29] 
 
125. Ukrajina v současné české historiografii : k 70. narozeninám Vladimíra Hostičky / 

uspořádal Václav Veber. - 167 s. - (Publikace Slovanské knihovny) 
 [Publikace Slovanské knihovny – 30] 
 
126. Ukrajinská literatura v českém kontextu v letech 1965-1994 : materiály 

k bibliografickému soupisu se souborem dodatků pro období 1814-1964 / sestavil Bohdan 
Zilynskyj. - 305 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny). [Na obálce rok vydání 1999] 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 58] 
 
 
2001 
 
127. Střediska ruského emigrantského života v Praze : (1921-1952) / Anastasie Kopřivová. - 

2001. - 113 s. : il. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Publikace Slovanské knihovny – 31] 
 
128. Výstava časopisu a nakladatelství Novoje literaturnoje obozrenije. - 53 s. [Vydáno jako 

příležitostná brožura (sborníček) k vernisáži stejnojmenné výstavy dne 18. prosince 2001.] 
 
129. Život a kulturní činnost čs. legionářů v Rusku 1914-1920 / Věra Velemanová. - 16 s. - 

Text byl původně psán pro katalog výstavy „Iz Čechii na kraj světa“ uspořádané v Moskvě 
v listopadu 2000 [Vydáno jako příležitostná brožura u příležitosti zahájení výstavy „Život a 
kulturní činnost legionářů v Rusku 1914-1920“ dne 9. května 2001.] 

 
 
2002 
 
130. Avantgarda : vztah české a ruské avantgardy : k 80. narozeninám Jiřího Fraňka. - 143 s. : 

il. - (Publikace Slovanské knihovny) 
 [Publikace Slovanské knihovny – 32] 
 
131. Dni Mariny Cvetajevoj - Všenory 2000 : novyje rezul’taty issledovanij : meždunarodnaja 

konferencija 12-14 ijunja 2000 Všenory i Praga. - 349 s. : obr. příl. - Spoluvyd.: Institut 
vostočnojevropejskich issledovanij FF KU; Administracija g. Všenory. - (Publikace 
Slovanské knihovny) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 33] 
 
132. Půl tisíciletí česko-chorvatských literárních vztahů ve vzájemných překladech / Dušan 

Karpatský. - 61 s. :il. 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 59] 
 
133. Ruská literatura v českých překladech (1990-2001) / sestavil Jiří Vacek. - 45 s. 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 60] 
 



134. Rusko v české historiografii : sborník Pražské skupiny historiků ruských dějin u 
příležitosti jubileí Zdeňka Sládka (75 let), Vladislava Moulise (70 let) a Václava Vebera 
(70 let) / uspořádala Miluša Bubeníková ; rejstřík sestavili Eva a Václav Veberovi. - 526 s. 
- (Publikace Slovanské knihovny) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 34] 
 
135. Slavjanskaja biblioteka : putevoditel’ / sostavil koll. sotrudnikov Slavjanskoj biblioteki 

pod rukovodstvom Zden’ki Rachunkovoj ; na russkij jazyk perevel Sergej Magid. - 59 s., 
obr. příl. : il. - (Serija Slavjanskoj biblioteki) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 35] 
 
136. Slavonic Library : a Guide / compiled by the staff of the Slavonic Library under the 

direction of Zdeňka Rachůnková ; english translation: Jana Kalíšová. - 58 s., obr. příl. : il. - 
(Publications of the Slavonic Library) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 36] 
 
137. Slovanská knihovna : průvodce / zpracoval kolektiv pracovníků Slovanské knihovny pod 

vedením Zdeňky Rachůnkové. - 57 s., obr. příl. : il. - (Publikace Slovanské knihovny) 
 [Publikace Slovanské knihovny – 37] 
 
138. Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů 
České republiky. Díl I, Státní ústřední archiv / úvodní studii napsal Václav Veber ; úvod 
napsal Pavel Rafaj ; závěrečnou redakci soupisu provedl a rejstřík sestavil za odborné 
spolupráce Jiřího Vacka Lukáš Babka. - 453 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny). - 
Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, Archivní správa Ministerstva vnitra ČR 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 61] 
 
 
2003 
 
139. Česká slavistická produkce : bibliografie za léta 1998-2002 / zpracovaly Zdeňka 

Rachůnková a Michaela Řeháková. - 250 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 
 [Bibliografie Slovanské knihovny – 62] 
 
140. Česká slavistika 1998-2002 : katalog výstavy pořádané v rámci XIII. mezinárodního 

sjezdu slavistů v Lublani / sestavily Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková. - 46 s. 
 [Edice Slovanské knihovny – 13] 
 
141. Československé legie v Rusku : sborník příspěvků z kolokvia 9.5.2001 v Praze / 

uspořádal Václav Veber. - 2003. - 151 s. : il. - (Publikace Slovanské knihovny) 
 [Publikace Slovanské knihovny – 38] 
 
142. Literaturno-teatral’naja, koncertnaja dejatel’nost‘ bežencev-rossijan v Čechoslovakii (20-

40-e gody 20-go veka) / Igor‘ Inov ; zpracování a rejstříky Milena Klímová. - 2 sv. - Čast‘ 
I: 425 s. : fot.; čast‘ II: 242 s. : fot. - (Publikace Slovanské knihovny) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 39] 
 



143. XII. mezinárodní sjezd slavistů : Krakov 27.8.-2.9.1998 : bibliografie / zpracovaly 
Zdeňka Rachůnková, Michaela Řeháková. - 360 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 63] 
 
144. Nástin prací Zdenky Bergrové. - 17 s. [Vydáno jako příležitostná brožura u příležitosti 

zahájení výstavy „Úlety a troufalá falza – Jsou snad překlady veršů něco jiného?“ dne 4. 
března 2003.] 

 
145. Pisateli u mikrofona : knigi i fotografii iz sobranija Ivana Tolstogo. - [12] s. [Vydáno 

jako příležitostná brožura u příležitosti zahájení výstavy „Spisovatelé u mikrofonu – Ruští 
básníci, prozaici a esejisté na Rádiu Svoboda“ dne 26. února 2003.] 

 
146. Ruští emigranti ve Všenorech, Mokropsech a Černošicích : (20. a 30. léta XX. století) / 

Anastasie Kopřivová. - 49 s. : il. 
 [Publikace Slovanské knihovny – 40] 
 
147. Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů 
České republiky. Díl II, Archivy Středočeského kraje a Archiv Hlavního města Prahy / 
úvod napsal Pavel Rafaj ; závěrečnou redakci soupisu provedl a rejstřík sestavil za odborné 
spolupráce Jiřího Vacka Lukáš Babka. - 160 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny). - 
Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, Archivní správa Ministerstva vnitra ČR 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 64] 
 
 
2004 
 
148. Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo : sborník příspěvků z mezinárodní konference 

pořádané Slovanskou knihovnou při NK ČR, Filozofickým ústavem AV ČR, Slovanským 
ústavem AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13.-15. června 2002 v Praze / 
redakce sborníku: Z Rachůnková, F. Sokolová a R. Šišková. - 485 s. : il. 

 [Publikace Slovanské knihovny – 41] 
 
149. ... hrstí jeřabin spálit si ústa ... / Marina Cvětajevová ; Básně vybrala Jana Štroblová. - 

15 s. - Vydala Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna a Společnost Mariny 
Cvětajevové [Vydáno u příležitosti konání výstavy Čechy Marině Cvětajevové v září a 
říjnu 2004 v budově Národní knihovny ČR.] 

 
150. Jan Václav Lego (1833-1906) : sborník příspěvků z kolokvia o česko-slovinských 

kulturních stycích které se konalo k uctění 170. výročí narození významného propagátora 
česko-slovinské vzájemnosti 23. října 2003 v Praze / redakce: Milada K. Nedvědová a 
Jasna Honzak Jahič - 88 s. - (Publikace Slovanské knihovny) - Ústav slavistických a 
východoevropských studií Filozofické fakulty UK v Praze, Velvyslanectví Republiky 
Slovinsko v Praze, Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR 

 [Publikace Slovanské knihovny – 42] 
 
151. Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl I, 

1710-1775 / sestavila Františka Sokolová. - 365 s.: 9 s. obr. příloh. - (Bibliografie 
Slovanské knihovny) 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 65] 



 
152. Letopis bytija i byta : Marina Cvetajeva v Čechii (1922-1925) / Galina Vaněčková – 

(Publikace Slovanské knihovny) 
 [Publikace Slovanské knihovny – 43] 
 
153. Matija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu : minulost, přítomnost a budoucnost 

vzájemných kulturních styků = Matija Majar Ziljski v češko-slovenskem kontekstu : 
preteklost, sodobnost in prihodnjost medsebojnih kulturnih stikov : sborník příspěvků 
z mezinárodní konference pořádané k uctění 110. výročí úmrtí slovinského kněze-buditele, 
jazykovědce a folkloristy : (Praha, 11. 10. 2002, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) / 
redakce: Milada K. Nedvědová a Martina Piko-Rustia. - 159 s. - (Publikace Slovanské 
knihovny) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 44] 
  
154. Prague Perspectives. (I), The History of East Central Europe and Russia: on the occasion 

of the 25th anniversary of the death of Jan Slavík / edited by Petr Roubal and Václav 
Veber. - 444 s. - (Slavonic Library Series) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 45] 
 
155. Sborník k 80. narozeninám Světly Mathauserové : příspěvky ze sympozia věnované staré 

ruské literatuře, ruské literatuře 19. století a teorii překladu / sestavila Marta Hrabáková. - 
145 s. - (Publikace Slovanské knihovny) 
[Publikace Slovanské knihovny 46] 

 
156. Stříbrný věk ruské literatury : sborník k 80. narozeninám Jiřího Honzíka / sestavila Marta 

Hrabáková. - 147 s. - (Publikace Slovanské knihovny) 
 [Publikace Slovanské knihovny – 47] 
 
157. Soupis pramenů k dějinám Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České 

republiky. Díl III, Archivy Jihočeského kraje / úvod napsal Pavel Rafaj ; závěrečnou 
redakci soupisu provedla a rejstřík sestavila za odborné spolupráce Jiřího Vacka Hana 
Svobodová. - 90 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny). - Národní knihovna ČR - 
Slovanská knihovna, Archivní správa Ministerstva vnitra ČR. 

 [Bibliografie Slovanské knihovny – 66] 
 
158. Taras Ševčenko 1814-1861 : sborník příspěvků z vernisáže výstavy k 190. výročí 

narození ukrajinského spisovatele a malíře / sestavila Marta Hrabáková. - 19 s., fot. - 
(Publikace Slovanské knihovny) 

 [Publikace Slovanské knihovny – 48] 
 
159. Vasil D. Stojanov v Čechija (1858-1868) : dokumenti za bălgarskoto nacionalno-

osvoboditelno dviženie = Vasil D. Stojanov v Čechách (1858-1868) : dokumenty o 
bulharském národně-osvobozeneckém hnutí / k vydání připravila a poznámkami opatřila 
Elena Chadžinikolova. - 167 s. - (Edice Slovanské knihovny) 

 [Edice Slovanské knihovny – 14] 
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