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Dvanáctým sešitem, obsahujícím vedle několika desítek biogramů také errata, 
doplňky a kumulativní rejstříky, jsme ukončili vydávání první řady Biografického 
slovníku Slezska a severní Moravy. Na 1806 stranách bylo uveřejněno 1585 
slovníkových hesel. Přinesla celkem 2398 biogramů osobností, které se buď ve 
vybrané oblasti narodily a jí zasvětily svůj život a dílo, nebo se v ní narodily, ale 
svým působením se svázaly s jinými regiony nebo zeměmi resp. se sice narodily 
v jiných krajích, ale Slezsku a severní Moravě věnovaly své aktivity ve sféře 
hospodářské, sociální, politické, kulturní apod. Podařilo se tak vytvořit netradiční, 
individuálními osudy osobností různého zaměření perzonifikovaný pohled na dějiny 
jedné z významných historických oblastí naší vlasti. Záměrně jsme z metodických a 
technických důvodů zvolili k tvorbě a publikování výsledků tzv. holandskou 
metodu, spočívající v tom, že jsme biogramy řadili nikoliv v alfabetickém pořadí 
v rámci celého díla, ale v rámci jednotlivých svazků Slovníku. Bylo tím dosaženo 
především toho, že uživatelům díla se dostaly biografické informace pohotově a 
rychle. Orientaci v dosud publikovaných svazcích pak umožňovaly v závěru 
každého svazku uveřejňované kumulativní rejstříky.  

Koncepci Slovníku a organizační a metodické zabezpečení nesla na svých 
bedrech katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Autorsky se ovšem 
na tvorbě Slovníku podílelo několik desítek spolupracovníků z řady českých i 
zahraničních univerzit, vědeckých ústavů, archívů a muzeí. Vydání díla bylo 
umožněno díky podpoře Grantové agentury České republiky (granty 404/94/0020 a 
409/97/0071), již za porozumění patří náš dík. V průběhu tvorby Slovníku se objevily 
nové nečekané vazby a souvislosti, které nás přiměly k tomu, že jsme původní 
skromný heslář (cca 2 000 osobností) průběžně doplňovali a rozšiřovali. To nás vedlo 
k rozhodnutí uzavřít sice původně plánované dílo dvanáctým sešitem, ale navázat 
na ně novou řadou Slovníku, která v příštích letech přinese biogramy dalších 
osobností, jejichž význam pro rozvoj oblasti byl nezastupitelný a zaslouží si, aby 
budoucí generace měly o nich k dispozici alespoň nejzákladnější biografické 
informace. 

Naše rozhodnutí podpořily ještě hlasy uživatelů Slovníku, kteří nás 
k pokračování díla vyzvali. Slovník již v době, kdy vycházely jeho jednotlivé sešity, 
se stal hojně používanou informační pomůckou doma i v zahraničí. O jeho publicitě 
svědčí na jedné straně mimořádný zájem univerzit, vědeckých ústavů a knihoven o 
výměnu, na druhé straně značný počet recenzí a ohlasů v domácích i zahraničních 
vědeckých periodikách i denním tisku. Určitým uspokojením o smysluplnosti naší 
práce nás naplňuje také skutečnost, že biogramy publikované ve Slovníku jsou už 
dnes často citovány ve vědecké literatuře české i jinojazyčné. 

Předpokládáme, že nová řada Biografického slovníku Slezska a severní Moravy 
by měla začít vycházet od roku 2000 a jejím vydavatelem bude Ostravská univerzita. 
Náklady na realizaci projektu ponese univerzita a pokusíme se získat prostředky 



také z jiných zdrojů. Na vydávání Slovníku by se měl podílet rovněž celouniverzitní 
vědecký )stav pro regionální výzkum. Předpokládáme, že zvolníme tempo tvorby 
jednotlivých sešitů, takže ty by se objevovaly na knižním trhu zhruba v jednoletých 
intervalech. 

Životopisné slovníky spolu s encyklopediemi patřily přinejmenším od 19. století 
k signifikantním atributům vyspělosti národních kultur v Evropě. Bohužel, v tomto 
směru zůstala česká kultura mnoho dlužna. Dnes má už velká část evropských 
regionů k dispozici své biografické slovníky, někdy koncipované velmi velkoryse a 
na vysoké vědecké úrovni. Slezsku a přilehlé části Moravy se díky Biografickému 
slovníku Slezska a severní Moravy dostalo jako prvnímu historickému regionu 
českých zemí srovnatelného díla. Také to snad můžeme kvalifikovat jako jedno 
z vykročení českých zemí do Evropy.  
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