SHRNUTÍ – příloha k prezentaci knihy

Předkládaná kniha je švédskou-českou dokumentací z časového období 1991 - 2017. Jsou to
sebrané spisy o komeniologických nálezech, především o Finspongském rukopise.
10 kapitol předkládané knihy ukazuje chronologický obraz všeho, co vyšlo tiskem poté, co byly
komeniologické anonymy ukryty ve Finspongských sbírkách cca. 350 let. Jedná se o následující
fakta: všechny studie, spisy a knihy a k tomu příslušné přednášky, kongresy, výstavy, medaile
a ohlasy v tisku, rozhlase a televizi.
Kniha obsahuje výběr děkovných dopisů za Komenského z královské kanceláře Jeho Výsosti
Krále - Carl XVI. Gustaf - a z prezidentské kanceláře tří prezidentů Václava Havla, Václava
Klause, Miloše Zemana. Na začátku je dopis Jeho Výsosti Krále ohledně královského fondu,
opatřený královým podpisem.
Všechny dokumenty – tisková a obrazová dokumentace, jsou seřazeny chronologicky do deseti
kapitol a celkem je to 612 stran
-

28 studií, spisů, knih, z toho 9 švédsky, 17 česky och 2 německy
28 přednášek ve Švédsku, v České republice, na Slovensku, ve Finsku
8 kongresů ve Švédsku, v České republice, na Slovensku, ve Finsku
44 reportáže ze švédského a českého tisku, rozhlasu a televize
3 medaile, navíc jedna pro švédského krále a jedna Norrköpingské městské knihovně
2 hlavní výstavy a další menší při přednáškách
přes 20 skenovaných dokumentů: děkovné dopisy z královské a prezidentské kanceláře

Všechny výše jmenované dokumenty byly vybrány z Bibliografie a z Archivních seznamů,
které jsou na konci knihy.
Kompletní obsah Finspongského rukopisu vyšel tiskem následovně:
-

V roce 2000 – poprvé v knize Finspongský rukopis Jana Amose Komenského
V roce 2001 – podruhé v mé čerstvé disertaci
V roce 2005 - potřetí, počtvrté a popáté v mé vydané disertaci česky, švédsky, německy
V roce 2008 – po šesté ve druhém vydání německé disertace
Po sedmé v předkládané knize – profesionální snímek odborníka z Norrköpingské
městské knihovny.

Předkládaná kniha je dílo dřívějších sebraných spisů, a proto zde na konci není tradiční vědecký
aparát (ten je u jednotlivých sebraných spisů), ani doplnění o nové prameny či novou odbornou
literaturu.
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