
RECENZIA 

Werner Lieber: Der Mineraliensammler. 

Uber den Aufbau von Sammhmgen und KOS 
man dazu wissen sollte. 5. vydaní, 274 strán, 
73 obrázku v textu a 40 obrazových tabulek, 
z toho 16 barevných, plátená väzba. Ott-
Verlag 1971. Thun-Múnchen. DM 29,80. 

O úspechu knihy svedčí skutečnost, že vyšla 
béhem ôsmi let již v pátém vydaní. Také počet 
výtiskú od prvního vydaní neustále stoupal. 
Zvétšením formátu na 21x26 cm bylo umož
néno umístit do knihy velké barevné tabulky 
a pekné fotografie nerostú. Obsah knihy byl 
rozšífen o nové poznatky. Úvodní slovo ke 
knize napsal K. Chudoba. 

Kniha jenapsaná jasné a srozumitelné, texto
vou část dokladá autor radou názorných obráz
ku. Pojednáva o vzniku nerostú a hornin v zem
ské kúre, o stavbe kryštálu a jejich vlastnostech 
z fyzikálního a chemického hlediska, o sbéru 
nerostú, o zakladaní mineralogických sbírek 
aj. Zabýva se určovaním nerostú jednoduchými 
klasickými metódami, praktickým vybavením 
laboratofe, fluorescencí, rádioaktivitou, kon
zervací a úpravou vzorku i tím co je tfeba 
védét pri koupi a výmene minerálu. Zazname
náva špeciálni názvy užívané od stredoveku 
nemeckými horníky a vysvétluje ctení dúlních 
map a planú. 

Na 78 stránkach je soupis nejznáméjších 
nalezišť nerostú a tamních minerálních asociací. 
Jde o význačná nalezišté nerostú pŕedevším 
v Nemecku, Rakousku a ve Švýcarsku, ale 

i v evropských zemích a \ /.unoii I 
jsou soupisy verejných shuck, nui/ei, mm 
a jiných instituci \ uvedených iŕech si.u 
Záznamy z Československa isou sporé. / ( 
uvádí autor Ústi nad Labem, Hoienec, 
lezly, Jáchymov, Karlovy Vary, lla/lo, Sn 
a Pribram, ze Slovenska jsou to jen kicn 
ca a Banská Štiavnici. Rada klasických lo 
lit chybí a jen z Moravy a ze Sle/sk.i u 
dim Rožnou, Marsikov, Dol. Bory, 2ulo\ i 
a Zlaté Hory. 
Chybí mineralogické ibírkj na universitách v, 
Vídni a v Salcbuiku. Potrebné jsou i soupi 
geologických ústavu, banských úradu a sp 
lečností z oboru téžby l k.unenopi úmyslu. 
Velmi duležitý je soupis literatúry, zejrné 
regionálni, kterou potŕebuji sbOratek 
Nechybí ani hlavni odborné časopisy. Kniln 
uzavírají rejstŕiky (nerostú, nalezišť'i vé 
a anglické názvy nerostú. Chyb je poskrovni 
(napr. minerály obsahujíci téžké kov v nemí 
být vždy rudní) a týkaji se včtšinou jeo na/v. 
sloví. Stará bolest je oeznalost now ch mistnfi 
názvu ve slovanských /emich, v Rumunskí 
a jinde v Evropé. Stále se setkáváme sc stai \ 
dnes již zaniklými názvy z dob rakousko
uherské monarchie. 

Zájemci z oboru mineralógie, jak začátečnici 
tak i pokročilí, naleznou v knize vše co potri 
bují. Kniha je dobre napsaná, doložená peknv mi 
obrázky a hledání v ní usnadňuji vhodne volené 
rejstŕiky. Lze ji doporučit všem, kdož v mine
ralógii pracuji nebo se o m zajímaj! a neméla 
by chybét v knihovnách. 

Tomái Knila 


