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Jaroslav Schaller
Místopis Království èeského, 4.díl, Praha Vídeò 1790. 6+322 s.
Nìmecky vydaný popis krajù Království èeského v 16 svazcích patøí
k prvním souhrnným osvícenským pracím, které dokumentují poèet
obcí, jejich zalidnìnost, geografické, hospodáøské, historické i jazykové
zázemí a èlenìní. Jaroslav Schaller, èlen øádu piaristù, zanechal
monumentální svìdectví o stavu Èech na konci 18. století.
Materiál je badatelsky stále využívaný, ovšem dosud elektronicky
nepøístupný. Studující na katedøe historie FP TU v Liberci proto
vytvoøili multimediální elektronickou pøíruèku, umožòující pracovat
s daty historickými, statistickými, lingvistickými i geografickými podle
oborové orientace uživatelù, a to v netištìné podobì (tj. v provozu
internetové varianty).
Studentský projekt zahrnuje úplný doslovný pøepis (transliteraci)
nìmeckého vydání 4. svazku, tj. Boleslavský kraj. Pøipojen je souhrnný
komentáø vydavatelù vèetnì možností využití „Topografie“. Zájemce tu
najde soupis dobové literatury využité pøi tvorbì knihy, souèasnou
(moderní) výbìrovou bibliografii autorem zmiòovaných obcí i seznam
všech Schallerových tiskem vydaných prací.
Pro lepší uživatelskou orientaci byly vypracovány místní i jmenné
rejstøíky a seznam zkratek, upravené rovnìž pro tisk.
Obrazová dobová dokumentace popisovaných lokalit je vybìrová,
stejnì jako odkazy na ni.
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