
86 Knihovny 

Knihovny v německém Marburgu 

Lenka Vondrušová 

Marburg je starobylé univerzitní měs to ležící ve spolkové zemi Hessensko 
(asi 90 km severně od Frankfurtu nad Mohanem). Nachází se zde vůbec nejstarší 
protestantská univerzita, která byla založena roku 1527 lantkrabím Filipem Hes-
senským. Jedním z původních a nejrozvinutějších oborů na Phil ipps-Universitát 
Marburg je evangel ická teologie, v ý z n a m n á je také filozofie, kde působili například 
Ernst Cassirer, Martin Heidegger a Hannah Arendtová. 

Katedra religionistiky (srovnávacích dějin náboženství a filozofie náboženství) 
zde vznikla již roku 1920 a patří k nejvýznamnějš ím religionistickým pracovištím 
v N ě m e c k u 1 . V letech 1917-1929 působil v Marburgu Rudolf Otto, který zde 
roku 1927 založil dodnes existující rel igionistické muzeum (Religionskundliche 
Sammlung), v němž umísti l své sbírky ze zahraničních cest. Roku 1960 se v Mar
burgu konal IX. kongres Mezinárodní asociace pro studium dějin náboženství 
(IASHR) 2. V současné době stojí v čele marburské religionisitiky Prof. Dr. Michael 
Pye, v letech 1995-2000 prezident Mezinárodní asociace pro studium náboženství 
(IAHR). 

Marburské knihovny uspokojí předevš ím zájemce o protestantské křesťanství 
a východní náboženství , ale i v j iných oblastech studia religionistiky jsou velmi dob
ře vybavené. S tudentům je k dispozici jak Univerzitní knihovna (Universitatsbibli-
othek; UB), tak knihovny jednotl ivých pracovišť (religionistika, evangel ická teologie 
atd.) a institucí (Japonského centra, Katolického teologického semináře apod.). 

Katalogy a informace o všech knihovnách naleznete na internetových strán
kách Universi tátsbibl iothek www.ub.uni-marburg.de. Nejjednodušší a nejrychlejší 
je vyhledávání t i tulů prostřednictvím „Schnellsuche in den Katalogen" přímo na 
úvodní stránce knihovny. Pokud zde neuspějete , můžete prohledávat specializované 
katalogy. Všechna vyhledávání procházejí jak univerzitní knihovnu, tak knihovna
mi oborů a institucí. V záznamu vyhledaného titulu zjistíte, kde se kniha nachází 
(Vorhanden in: název knihovny). Po kl iknutí na „Info" za názvem knihovny získáte 
všechny potřebné informace - adresu (Haus- u. Paketanschrift), otevírací hodiny 
(Óffhungszeiten), telefonický a emai lový kontakt atd. U nalezeného titulu je dobré 
si poznamenat signaturu. Bez čtenářského průkazu je možné elektronicky objedná
vat pouze časopisy (prostřednictvím s y s t é m u WebMaria), ostatní tituly jsou větši
nou k dispozici přímo v knihovnách nebo studovnách, případně si je můžete objed
nat u služby. Katalogy jsou pouze v němčině . V knihovnách se v případě nutnosti 
domluvíte i anglicky, ale němčina v á m zajistí vstřícnější jednání. 

Bez čtenářského průkazu si materiály může te vypůjčit pouze k prezenčnímu stu
diu. Podle informací knihovny k tomu nepotřebujete žádné doklady, ale pro všechny 
případy si vezměte pas a ISIC. Kopírování je dostupné téměř ve všech knihovnách, 
kopírovací karty je možné zakoupit v automatech umístěných v knihovnách 

1 B. Horyjia, Úvod do religionistiky, Praha 1994, s. 125. 
2 Úvod do religionistiky, s. 126. 
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(minimální vklad 5 EURO na 125 kopií = 1 kopie stojí 0,04 EURO) nebo u služby. 
Kartu je možno použít téměř ve všech knihovnách. 

Knihovny jsou, stejně jako jednotl ivá univerzitní pracoviště, rozptýleny po cent
ru města, ale vše lze obsáhnout pěšky. Ani při cestě z nádraží není nutné používat 
drahou městskou dopravu. 

Přímé spojení z České republiky do Marburgu bohužel neexistuje. Možností 
dopravy je několik. Nejobvyklejší je autobusem z Prahy do Frankfurtu nad Moha
nem (denně kromě soboty ve 21 hodin z Prahy Florence, 8,5 hodiny, aktuální cena 
1250 Kč za jednu cestu, do 26 let sleva 10%, + speciální sleva na zpáteční j ízdenku 
zakoupenou 14 dní předem). Autobus končí u vlakového nádraží ve Frankfurtu, 
odkud asi jednou za hodinu odjíždí vlak do Marburgu (většinou směr Kassel, cesta 
trvá asi 1 hodinu, cena j ízdenky je asi 10-15 EURO). Další možností je autobusové 
spojení Brno-(Praha)-Kassel (pouze v úterý v 18 hodin z Brna, 12 hodin, 1390Kč, 
10% sleva do 26 let). Z Kasselu je opět nutné cestovat vlakem (směr Frankfurt). 
Cenově nejvýhodnější a nejrychlejší je cestování spolujízdou do Frankfurtu (odtud 
vlakem do Marburgu). J ízdenku na vlak do Marburgu si v žádném případě neku
pujte v České republice, na nádraží ve Frankfurtu (případně v Kasselu) ji z ískáte 
bez problémů a za výrazně nižší cenu. 

Při pobytu v Marburgu nezapomeňte navšt ív i t rel igionistické muzeum (Reli-
gionskundlilche Sammlung; sídlí na téže adrese jako knihovna religionistiky). Za 
pozornost stojí také hrad (Landgrafenschloss), kde se roku 1529 konala teologická 
rozprava mezi Martinem Lutherem a Ulrichem Zwinglim. K dalš ím zaj ímavostem 
patří Elisabeth-kirche - kostel vystavěný ve 13. století nad hrobem svaté Alžběty 
Durynské, dále budova Staré univerzity (Alte Universitat) s Univerz i tn ím kostelem 
(Universitátskirche), kostel Marienkirche se š ikmou věž í . . . 

Přikládám přehled základních údajů o vybraných knihovnách. Seznam všech 
knihoven a informace o nich získáte pod „Das Bibliothekssystem" na úvodní strán
ce univerzitní knihovny. Otevírací doba některých knihoven je omezena v období 
prázdnin (Semesterferien): aktuálně do 20. října 2003 a v období 20. 2.-19. 4. 2004. 
V případě vážného zájmu mohu poskytnout další informace, materiály a kontakty. 
Můžete se obrátit na vondrusovalenka@vahoo.com. Důleži té internetové stránky: 
univerzitní knihovna: A:.doc 

religionistické muzeum: http://www.uni-marburg.de/relsamm 
A:.docmapa Marburgu: http://www.marburg.de/mr_stadtplan 
spolujízda: http://www.mitfahrzentrale.de/  

http://www.studentenseite.de/  
http://www.mitfahrgelegenheit.de/ 
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Knihovna Adresa Otevírací hodiny 

Universitátsbibliothek 
Marburg (UB) 

Wilhelm-Rópke-Strasse 4 
(vedle Filozofické fakulty) 

Půjčovna: Po-Čt 9.00-17.00 
Pá 9.00-14.30 

Studovna: Po-So 9.00-21.30 
Ne 13.00-21.30 

Bibliothek 
Religionswissenschaft 

Lanfgraf-Philipp-Strasse 4 
(pod hradem 
Landgrafenschloss) 

Po-Čt 8.00-13.00 14.00-17.00 
Pá 8.00-13.00 

Fachbereichsbibliothek 
Evangelische Theologie 

Lahntor 3 
(v budově Alte Universitát) 

Po-Čt 8.00-20.00 
Pá 8.00-17.45 

Katholisch-Theologisches 
Seminář 

Deutschhausstrasse 24 
(u Elisabeth-kirche) 

Po-Čt 8.30-12.15 13.00-17.00 
Pá 8.30-12.15 

Bibliothek des 
Japan-Zentrums 

Biegenstrasse 9 
(u budovy rektorátu) 

Po-St 10.00-17.00 
Čt 10.00-14.00 Pá 9.00-14.00 

Institut fíir Kirchenbau 
und kirchliche Kunst der 
Gegenwart 

Am Pian 3 Po-Čt 9.00-16.00 
Pá 9.00-13.00 


