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NÁVRH
habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent
Mgr. Lucii Lichnerovej, PhD.
v odbore knižničné a informačné štúdiá

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a „Zásad UK“ k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2,
sa dňa 25. 10. 2018 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné
konanie na udelenie titulu „docent“ Mgr. Lucii Lichnerovej, PhD., v študijnom odbore
knižničné a informačné štúdiá.
Na základe súhlasu Vedeckej rady FiF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.,
dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení:
Predsedníčka: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. /FiF UK v Bratislave/
Členovia:
doc. PhDr. Gabriela Žibritová, CSc.
doc. PhDr. Petr Voit, CSc., /FiF KU Praha/
Oponenti:
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. /FiF TU v Trnave/
doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD. / Lyceálna knižnica, SAV/
doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. /FiF UK v Bratislave/
Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedla jej predsedníčka prof. PhDr. Jela Steinerová,
PhD., za účasti členov Vedeckej rady FiF UK (pozri prezenčnú listinu) a ďalších hostí.
I. V habilitačnej prednáške Nemecká tlačená kniha ako súčasť meštianskej knižnice 17.
storočia na území dnešného Slovenska habilitantka prezentovala svoj výskum knižných
zbierok mešťanov rôznych miest a povolaní novovekého Slovenska 17. storočia s
koncentráciou na miesto, pôvod a úlohu nemeckej tlačenej knihy v týchto knižniciach a taktiež
prezentovala svoje základné pramene - pozostalostné súpisy slúžiace ako katalóg dobových
meštianskych knižníc. Konštatovala, že nemecká tlačená kniha (slovenského alebo
zahraničného pôvodu) mala skutočne nezastupiteľné miesto v meštianskej knižnice 17. storočia.
Oproti latinskej knihe, ktorá obsahovala hlavne antickú literatúru a diela z filozofie, filológie
a rétoriky, bola nemecká kniha nosičom vedeckej, náboženskej (evanjelickej) a školskej
literatúry. Bola nielen predmetom čítania a prestíže, ale aj nástrojom vykonávania profesie,
vyrovnávania dlhov, dedičských úkonov a požičiavania.
Prednášku hodnotili 5 členovia Vedeckej rady FiF UK: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., prof.
PhDr. Jozef Bátora, DrSc., prof. PhDr. Miroslav Dudok DrSc., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.,
prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD.
II. Priebeh obhajoby: Habilitantka predstavila prácu Nemecká tlačená kniha na slovenskom
území do konca 17. storočia (1477–1699): vydavateľsko-funkčný konštrukt, v ktorej sa
venovala vydávaniu, zbieraniu a distribúcii tlačenej knihy v nemeckom jazyku na území
Slovenska v rokoch 1477-1699. Habilitantka konštatovala, že nemecká tlačená kniha vyšla zo
slovenských vydavateľstiev v počte 325 vydaní, čo predstavuje 12% vtedajšej celkovej tlačenej
produkcie vo všetkých jazykoch. Dovážali sa najmä zahraničné nemecké knihy (nemecké
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biblie, náboženské diela, vedecká literatúra), slovacikálna nemecká kniha bola nosičom pre
príležitostné verše, praktickú teológiu, školské vydania a kalendáre.
Oponenti vo svojich posudkoch ocenili hlboký a podrobný výskum, ktorý habilitantka
spracovala a jej prácu s prameňmi. V odpovediach na ich otázky habilitantka uviedla dôvody,
prečo sa rozhodla používať termíny ako Slovensko, nemecké tlače, Slovák, Nemec, zdôvodnila
používanie pojmov protireformácia a rekatolizácia, a tiež svoje rozhodnutie zamerať sa len na
nemeckojazyčnú produkciu. Oponenti vyjadrili spokojnosť s odpoveďami habilitantky.
Vo verejnej diskusii sa prof. F. Gahér zamyslel nad používaním slova pojem, navrhol ho
nahradiť slovom výraz. Prof. P. Žigo sa vyjadril sa k výrazom rekatolizácia a protireformácia.
Prof. O. Mészáros reagoval na k pripomienky oponenta doc. Tancera o jazykovom a etnickom
označovaní obyvateľov Uhorska v minulosti. Prof. A. Heretik sa habilitantky spýtal na
„bestsellery“ daného obdobia. Habilitantka uviedla, že to boli katechizmy, modlitebné knihy,
spevníky a učebnice.
III. Záver: Na základe uvedeného zoznamu (životopis, prehľad pedagogickej činnosti, zoznam
publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých prác, zoznam
ďalších ohlasov, charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov a charakteristiky
k návrhu na vymenovanie uchádzača za docenta) habilitačná komisia vypracovala návrh na
udelenie Mgr. Lucii Lichnerovej, PhD. vedecko-pedagogického titulu docent v odbore
knižničné a informačné štúdiá a v počte hlasov 6 kladných zo 6 prítomných členov komisie
odporúčala uchádzača VR FiF UK.

V Bratislave 25. 10. 2018
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
predsedníčka habilitačnej komisie

