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Karol Horák: personálna bibliografia. Ed. Michal Socha. Prešov: ŠVK Prešov, 2009. 172 

s. ISBN 978-80-85734-78-2. 

 

 

V rámci Edície „Personálne bibliografie“, z produkcie niekdajšieho Bibliografického 

oddelenia ŠVK Prešov bola vydaná publikácia – personálna bibliografia spisovateľa, 

dramatika, scenáristu,  literárneho a divadelného  vedca, vysokoškolského pedagóga, prof. 

PhDr. Karola Horáka, CSc. Zostavil ju Michal Socha. Podnetov pre vznik bibliografie bolo 

niekoľko, ako napríklad 40. jubilejný ročník Akademického Prešova či blížiace sa životné 

jubileum  (65. výročie) osobnosti, na druhej strane koncepciu a finálnu podobu publikácie M. 

Sochu modifikovala teatrologická  práca D. Inštitorisovej (2009). 

Po úvode a bibliografickej poznámke zostavovateľa bol do publikácie zaradený 

príspevok Pedagóg a tvorca (s. 8-10) od Petra Himiča, na záver k hodnoteniu jeho diela 

príspevky Komorné hry Karola Horáka (s. 154-155) od Vladimíra Štefka a Z postrehov 

študenta (s. 155-157) od Diany Laciakovej.  

Nosnou časťou publikácie je však Bibliografia (s. 11-149), zachytávajúca publikačnú 

činnosť Karola Horáka z rokov 1964 – 2008, v celkovo 1024 záznamoch (plus dodatky) 

radených chronologicky. Jednotlivé údaje (aj tie dostupné v sekundárnych zdrojoch, 

databázach) boli overované, ratifikované. Bibliografia nadobudla konečnú podobu aj 

zásluhou samotného Karola Horáka, ktorý na tento účel poskytol editorovi viaceré osobné či 

archívne dokumenty. Bibliografia prác osobnosti sa vnútorne delí na osem kapitol – 

odrážajúcich signifikantné oblasti profesnej činnosti, a to na: knihy, umelecká literatúra – 

próza; poviedky, novely, drobné prózy – uverejnené v časopisoch; dramatická spisba (pásma, 

scenáre, hry); knihy, teatrologické, literárnovedné a umenovedné práce; štúdie, odborné 

články, recenzie; o Karolovi Horákovi a jeho diele. Následne zostavovateľ zaradil jemu 

dostupné citácie – ohlasy a recenzie na dramatizácie, inscenácie a filmy. 

 Komplexnosť údajov zo života osobnosti, ocenenia jeho práce sumarizuje následne 

radené biografické kalendárium (s. 150-152) a zosumarizované členstvá osobnosti 

v odborných či profesijných združeniach (s. 153). Pre lepšiu orientáciu čitateľom 
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v bibliograficko-popisnej časti bol zaradený menný register. Textová časť je doplnená o 

obrazovú prílohu (fotografie osobnosti, ukážky diela – knižných vydaní, ocenení).    

Cieľom publikácie – personálnej bibliografie – bolo zmapovanie, sumarizovanie 

a prezentovanie diela osobnosti v rovine jej tvorivej dramatickej, teatrologickej, literárnej 

i pedagogickej činnosti, čo sa editorovi aj podarilo. Na jeho uvedený výskum, najmä 

dokumentačnú časť v stanovenom období – pre stále aktívnu a plodnú činnosť osobnosti – 

možno v súčasnosti nadviazať, ako na relevantný zdroj v rámci pramennej bázy pre 

dokumentovanie života a diela tohto reprezentatívneho predstaviteľa modernej slovenskej 

divadelnej kultúry.    

 

Marcela Domenová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


