
Štefanydesova knihovna 

 

Štefanydesova knihovna je jedním ze dvou samostatně dochovaných knižních celků 

v knihovně Sbírky tělesné výchovy a sportu. Obsahuje celkem 866 knihovních jednotek 

označených signaturou SK 1 – SK 424. Jedná se o bývalou soukromou knihovnu významného 

českého šachového redaktora Josefa Vladimíra Štefanydese (19. 10. 1872 – 18. 9. 1922). 

Kromě jednoho svazku jazykového slovníku a příručky k psaní dopisů obsahuje fond 

pouze literaturu zaměřenou na šachovou problematiku: šachové studie a příručky, dějiny 

šachu, zprávy ze šachových kongresů, ročenky, almanachy, partie mezinárodních turnajů a 

jejich analýzy, životopisy význačných šachistů a jejich sehrané partie, šachové básně a 

dramata; stručně řečeno šachy v teorii i praxi. 

Součástí Štefanydesovy knihovny je 68 titulů periodik z 18 zemí, nejvíce titulů je 

anglických (15), následují německé (14), americké (6), francouzské (5), italské (5), české (4), 

holandské (4), ruské (3), rakouské (3) a po jednom titulu belgickém, dánském, finském, 

islandském, kubánském, španělském, švýcarském, švédském a venezuelském. Ve fondu jsou 

také svázané šachové rubriky ze Světozoru 1868-1879 a 1905-1908, z Humoristických listů 

1874-1883 a Zlaté Prahy 1910-1912. 

Celkem se v tomto souboru vyskytuje 21 zemí vydání. Nejvíce svazků vyšlo v Německu 

(216 monografií a 14 titulů periodik), následuje Anglie (86 + 15), Čechy (28 + 4), USA (21 + 

6), Rakousko (17 + 3), Francie (15 + 5) a Itálie (14 + 5). Dalšími, menším počtem svazků 

zastoupenými zeměmi vydání, jsou Belgie, Dánsko, Finsko, Holandsko, Chorvatsko, Island, 

Kuba, Nový Zéland, Polsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Venezuela. 6 svazků 

v tomto knihovním souboru nemá uvedeno místo vydání. 

Nejpočetnějším jazykem díla je němčina (240 monografií a 14 titulů periodik), angličtina 

(112 + 21), čeština (30 + 4), francouzština (20 + 5) a italština (13 + 5). Menší počet knih je 

napsaných rusky, holandsky, španělsky, švédsky, islandsky, chorvatsky, dánsky a finsky. 

Publikace ve fondu Štefanydesovy knihovny byly vydané převážně v 19. století (celkem 

526 titulů), 441 titulů pochází z 20. století. Knihovní fond obsahuje i 7 starých tisků, tzn. knih 

vydaných do roku 1800. Nejstarším titulem je teorie a praxe šachu Osservazioni teorico-

pratiche sopra il giuco degli scacchi ossia il giuoco degli scacchi esposto nel suo miglior lume 

od G. Lolliho z roku 1763. 

Štefanydesova knihovna je uložena v depozitáři Národního muzea v Terezíně. Její svazky 

jsou evidované v Celostátní evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR. 
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