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Dwunasty zeszyt, zawirający kilkadzesiąt bigramów, erratę, uzupelnienia i 

rejestry kumulacyjne, zamyka wydawanie pierwszej serii Słownika biograicznego 
Śląska i Moraw północnych. Na 1806 stronicach opublikowano 1585 haseł 
słovnikowych. Pierwsza seria przyniosła 2398 biogramów osobistości, które urdziły 
się na danym terenie i związaly z nim swoje życie i dzialalność, lub urodziły się tutaj,  
ale ich praca poświęcona byla innym egionom lub krajom, ewentualnie chodzilo o 
osobistości, które urodziły się w innym kraju, ale ich dzialalność w sferze 
gospodarczej, socjalnej, politycznej, kulturalnej itp. ukierunkowana byla na Śląsk i 
Morawy północno. Udalo się w ten sposób odtworzyć w sposób nietradycyjny, za 
pomocą przedstawienia indywidualnych losow ludzi o różnych ukierunkowaniach, 
uosobione spojrzenie na historię jednej ze znaczących krain historycznych naszej 
ojczyzny. Kierując się względami metodycznymi i technicznymi zdecydowaliśmy 
sięwykorzystać do tworzenia i publikowania wyników tzw. metodę holenderską, 
polegającą na porządkowaniu alfabetycznym biogramów w ramach każdego tomu, a 
nie w ramach całego dzieła. Osiągnęliśmy w ten sposób możliwość 
natychmiastowego przekazywaniea użytkownikom informacji biograficznych. 
Orientację w dotychczas publikowanych zeszytach umożliwiały podawane w 
zakończeniu każdego tomu rejestry kumulacyjne. 

Prace nad koncepcją Słownika, jak również zabezpieczenie organizacyjne i 
metodyczne były realizowane przez Katedrę Historii Wydziału Filozoficznego 
Uniwersytetu Ostrawskiego. Oprócz tego pracę wspierało 102 współautorów z 
licznych uniwersytetów czeskich i zagranicznych, jak rówwnież placówek 
naukowych, archiwów i muzeów. Wydanie powyższego dziela było możliwe dzęki 
wspólpracy z Agencją Grantową Republiki Czeskiej (granty 404/94/0020 i 
409/97/0071), za którą należy jej się nasza vdzięcznośc´. W trakcie opracowywania 
Słownika pojawiły się nowe nieoczekiwane powiązania, które wplynęły na decyzję, 
by pierwotnieskromny zestaw haseł (cca 2000 biogramów) sukcesywnie dopełniać i 
poszerzać. Powzięto jednak decyzję o zamknięciu planowanego dziela na zeszycie 
dwunastym, lecz równocześnie zaplanowano nawiązać do niego i rozúocząć 
wydawanie nowej serii Słownika, która w następnych latach dostarczyłaby 
biogramów dalszych osobistości, których wklad do rozwoju regionu był 
niezastąúiony, i zasługujących na to, by przyszłe pokolenia dysponowały chciażby 
najbardziej podstawowymi danymi biograficznymi na ich temat. 

Naszą decyzję poparły również głosy użytkowników Słownika, którzy 
przekonali nas, by kontynuować dzieło. Już w trakcie pojawiania się poszczególnych 
tomów Słownik stal się popularnym żródłem informacji w kraju i zagranicą. O jego 
popularności świadczy nie tylko niezwykłe zaiteresowanie się nim jako cenną 
pozycją bibliotekarską ze strony uniwersytetów, placóweknaukowych i bibliotek, 
lecz również znaczna ilość recenzji w krajowych i zagranicznych periodykach 
naukowych i w prasie codziennej. Zadowolenie z celowości naszej pracy wypływa 



również z faktu, iż biogramy publikowane w Słowniku są często cytowane w 
czeskiej i obcojęzycznej literaturze naukowej.  

Przewidujemy, że nowa seria Słownika biograficznego Śląska i Moraw 
północnych zacznie wychodzić od roku 2000 a jej wydawcą będzie Uniwersytet 
Ostrawski. Koszty związane z realizacją projektu będzie ponosić uniwersytet, lecz 
rozwinięte zostaną rówwnież starania o uzyskanie środków z innych źródeł. W 
wydawaniu Słownika powinien partycypować również Instytut Badań Regionalnych 
– uniwersytecka placówka naukowa. Eedług naszych projektów czas składania 
poszczególnych tomów nowej serii słownika będzie wolniejszy, powinnysię więc 
ukazywać na rynku w interwałach rocznych. 

Słowniki biograficzne wraz z encyklopediami należały już co najmniej od XIX 
wieku do znaczących atrybutów wysokorozwiniętych kulturowo krajów Europy. W 
tym zakresie, niestety, kultura czeska nie osiągnęła poziomu europejskiego. Dzisiaj 
większa część regionów Europy dysponuje swoimi słownikami biograficznymi 
projektowanymi na wielką skalę i będącymi na wysokim poziomie naukowym. 
Slownik biograficzny Śląska i Moraw pólnocnych jest dzielem porównywalnym z 
takimi wlaśnie pozycjami. Należy dodać, że to pierwszy słownik biograficzny 
dotyczący historycznych regionów ziem czeskich. Można więc przedsięwczęcie to 
charakteryzować jako krok w kierunku wspólnej Europy. 
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