Zápis z 23. zasedání sekce pro bibliografii ve dnech 19. – 20. dubna 2011 v Krajské knihovně
Vysočiny Havlíčkův Brod
Přítomni dle prezenční listiny

1. Kooperační systém ANL
Základní informaci o postoji a rozhodnutí NK (koordinátor celého projektu) ke kooperačnímu systému
ANL přednesla dr. Edita Lichtenbergová. Omluvila se účastníkům za situaci, která vznikla především
díky naprostému embargu a zadržování informací ze strany NK. Zopakovala závěry schůzky v NK
30.3.2011 (viz zápis http://www.nkp.cz/pages/fond_ANL_jednani20110330.htm).
Řešení problému s neexistencí bibliografických záznamů článků z 250 titulů periodik (excerpovaných
do konce února 2011 v analytickém oddělení NK) se bude řešit následovně:
1) Knihovnický institut NK bude pokračovat v excerpci knihovnických periodik a bude dál přispívat
do koop. systému (cca 10 titulů seriálů).
2) členové dosavadního koop. systému článkové bibliografie ANL mohou nadále posílat článkové
bibliografické záznamy do báze ANL, která se ale fakticky stane jednou z bází souborného katalogu
(SK). S tím souvisí dodržování podmínek a standardů SK. Do konce dubna 2011 by mělo proběhnout
testování zaslaných záznamů z přispívajících institucí za březen. NK bude zajišťovat správu a uložení
záznamů.
3) NK zajistí doplnění metadat u 50 titulů ze své bývalé excerpční základny buď získáním náhradního
zpracovatele (minimum titulů) nebo sklízením indexů v jiných (převážně komerčních) databázích
(např. Anopress, Newton).
4) NK bude zpětně digitalizovat všechny excerpované tituly a metadata (jmenná) bude doplňovat
externí firma. Metadata nebudou součástí báze ANL, ale centrálního indexu.
Celé řešení je zatím v přípravě, časový horizont nebyl vysloven.
V následující diskuzi se probíraly související otázky – právní úprava spolupráce (změna smluv
uzavřených v roce 1994), řízení a aktualizace metodiky (dle informace dr. Lichtenbergové bude mít
v kompetenci v NK Jarmila Přibylová).
Objevily se návrhy zařadit do ANL též metadata odborných databází – např. Historického ústavu AV,
který spolupracuje s kooper. systémem, ale záznamy do báze ANL nepřispívá. Vedoucí bibl. oddělení
HIÚ AV V. Horčáková s návrhem souhlasila, ale upozornila na skutečnost, že některá odborná
periodika (např. vlastivědné sborníky) nejsou excerpována v úplnosti, ale pouze z odborného (tj.
historického) hlediska; tato situace je obdobná u všech obdobných odborných databází, ale též u
excerpce sborníků a seriálů vydávaných v regionech (příslušná krajská knihovna excerpuje jen ty
záznamy, které jsou z hlediska regionu relevantní).
Kromě NK dochází k redukci analytického zpracování také v MZK (titulů excerpovaných současně
v jiných institucích a knihovnách).
E. Svobodová, ředitelka SVK v Hradci Králové, navrhla ověřit možnost spolupráce s městskými a
dalšími regionálními knihovnami, které excerpují již např. pro soubornou článkovou databázi SKAT
nebo pro vlastní potřebu; účastníci porady slíbili zjistit v knihovnách jednotlivých regionů ochotu jke
spolupráci (podmínkou by bylo dodržování pravidel popisu ANL, resp. SK, excerpce titulu v úplnosti
dle jeho kategorizace aj.).
Druhý den jednání diskuze ke kooperačnímu systému pokračovala porovnáváním způsobu a rozsahu
analytické práce v jednotlivých knihovnách.
Bylo navrženo informovat odbornou i uživatelkou veřejnost o nové podobě ANL (články v odborných
knihovnických periodikách, tisková prohlášení v ostatních periodikách, www stránky knihoven,
příspěvek na konferenci Knihovny současnosti). Možnou cestou by bylo získání finančních prostředků
(např. v programu VISK 5 MK ČR) a předložením společného projektu nebo projektů (členskými
knihovnami kooperačního systému), jejichž základem by byla excerpce titulů seriálů zajišťovaných do

konce roku 2010 NK a tč. nezpracovávaných žádnou jinou odbornou knihovnou nebo institucí v ČR a
jejich předávání do souborné databáze NK.

2. 13. slovensko – moravsko – české bibliografické kolokvium
Kolokvium je plánováno na dny 2. – 4. října 2011 do Jihlavy, místem konání jednání bude Městská
knihovna v Jihlavě.
Témata
• Paměti a regionální sborníky jako pramen historického bádání
• Regionální osobnosti v kontextu bibliografického zpracování se zaměřením (nejen) na vlastivědné
publicisty a kronikáře
• Regionální spolky (minulé i současné)
• Recenzovaná regionální periodika (např. lékařství, ekologie, přírodověda, lingvistika, etnografie…)
• Česko-slovenské vztahy (v současnosti i minulosti) v kontextu bibliografického zpracování
Přítomní byli vyzváni, aby témata příspěvků (včetně krátké anotace) ohlásili do 31.5.2011.
Na zasedání nebylo upozorněno jako na samozřejmost, že bude k dispozici potřebná technika
(možnost prezentace v PowerPointu); délka příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut.

3. Slovník českých knihovníků
Databáze je funkční, je přístupna z www.sdruk.cz.
Je možno do ní ukládat. V souvislosti s tím byli přítomní upozorněni, aby prověřili, zda data o
osobnostech jejich regionu jsou komplexně uložena, event. aby doplnili osobnosti další. Za region
Praha nabídla spolupráci dr. Burgetová.

4. Bibliografická činnost českých knihoven
Přítomní představili bibliografickou činnost svých knihoven a vzhledem k aktuální problematice se
zaměřovali také na analytické zpracování a svoji excerpční základnu.
V roce 2010 bylo do databáze ANL uloženo 79 233 záznamů, podíl KK byl 38479 záznamů z 542 titulů
seriálů (bez MZK).
Závěrem jednání bylo řečeno, že ačkoliv se nepředpokládá návrat analytického zpracování do
původního stavu, je třeba hledat dostatečně kvalitní náhradní řešení, aby vzniklé škody a narušení
kontinuity analytického zpracování v ČR bylo co nejmenší.
Informace jednotlivých knihoven v příloze.

5. Různé
V souvislosti s přípravou bibliografického kolokvia a situací v kooperačním systému článkové
bibliografie, navrhly A. Hrazdilová z MSVK v Ostravě a E. Svobodová z SVK v Hradci Králové, že by bylo
vhodné zmapovat odborné článkové databáze zpracovávané v Česku (a po dohodě i na Slovensku).
Nápad byl přijat jako výborný a vykrystalizoval návrh, že budou vyzváni zpracovatelé jednotlivých
odborných databází nespolupracujících s Národní knihovnou (resp. ANL) k představení svých databází
na odborném semináři na jaře 2012 v Hradci Králové. Seminář bude spojen s jarním zasedáním sekce
pro bibliografii v Hradci Králové.
Zapsala Jiřina Kádnerová s (vydatným) využitím
podkladů zpracovaných Mgr. Ivanou Novotnou

Příloha

Bibliografické pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v roce 2010
Bilance je skromná, protože pracoviště se rovná jednomu člověku, který navíc měl absenci ze
zdravotních důvodů.
Pro personální sborník, věnovaný řediteli ÚSD dr. Oldřichu Tůmovi, PhD., jsem zpracovala
bibliografii jeho prací za období 1980-2009 viz Historie prožité minulosti / Ed. Jiří Kocian, Milan
Otáhal, Praha, ÚSD, 2010, s. 407-418.
Vědečtí pracovníci Filosofické fakulty UK a našeho ústavu získali grant na projekt Federální
shromáždění 1989-92 : emancipace zákonodárné moci. Podklad pro řešení tvořil jednak soupis
monografií a sborníků, jednak soupis článků pod názvem Parlamentarismus v Československu 19901992 : výběr článků z odb. časopisů, sborníků, i z tisku, a recenze vydané v letech 1990-2010.
Bibliografie není vymezena obdobím od listopadu 1989 do rozdělení Československa. Některé články
pojednávají v širších souvislostech a zahrnují delší časové období pro analýzy a komparace.
Pro redakci The International Bibliography of Historical Sciences v Římě, Vol. 76, bylo
vybráno a podle speciálních pravidel zpracováno 129 bibliografických záznamů monografií, sborníků
a článků českých historiků k soudobým dějinám, vydané v roce 2007. Kritériem pro výběr je jazyková
vybavenost publikace., to znamená cizojazyčný text nebo resumé.
Průběžně pokračuji v excerpci sborníků a odborných časopisů. Vedení našeho ústavu se snaží
získat finance na zpracování a vydání další kumulativní bibliografie k soudobým dějinám, která by
zahrnovala knihy, sborníky a články vydané v letech 2005-2009. Kromě finanční otázky se snažíme
řešit i obtížnost jednotného zpracování a věcného třídění, vzhledem k tomu, že knihovna přistoupila
v roce 2007 na zpracovávání knih a sborníků pro souborný katalog AV ČR v systému ALEPH.
Znamenalo by to přepisování záznamů do ISIS a doplňování speciálního věcného třídění
bibliografických záznamů. Má situace ve zpracovávání článků, polemik a recenzí pro event. realizaci
kumulativní bibliografie je snazší, protože dále pracuji v systému ISIS (pro bibliografické soupisy,
včetně jmenných a věcných rejstříků byl v rámci grantu vytvořen program).
Články k soudobým dějinám jsou na webových stránkách ÚSD nebo v souborném katalogu
ústavů AV ČR zpřístupňovány na základě konverze do ALEPH. V současné době je z ca 45.000 článků
z odborných časopisů a sborníků domácí a cizí provenience, min. z domácího tisku, přístupno v online databázi 40.000 bibliografických záznamů. V lokální databázi ÚSD je dalších ca 5.000 záznamů.
Pro mě jako bibliografku byl zajímavý workshop CEFRESu s Institutem mezinárodních studií
fakulty sociálních věd UK o kvantitativním rozvoji a strukturální diferenciaci evropské historiografie
soudobých dějin v období 1989-2005, tj. po pádu komunismu. Ke zjištování např. tematických
okruhů, edic dokumentů a vědeckých přístupů k soudobým dějinám řešitelé používají. analýzy nejen
historických časopisů, ale i bibliografických soupisů. To je povzbuzující potvrzení důležitosti
bibliografií k výzkumu a vědeckému bádání.
Věra Břeňová
Praha, 15.4.2011

Bibliografické pracoviště knihovny Historického ústavu AV ČR, v.v.i v roce
2011
(Zpráva pro 22. zasedání Sekce pro bibliografii knihoven ČR, Havlíčkův Brod 19.–20. 4. 2011)

Bibliografie dějin českých zemí (BDČZ) byla zařazena jako prioritní projekt v rámci společenských a
humanitních věd v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace, jejíž text
schválila vláda ČR dne 15. 2. 2010. Tento strategický dokument vznikl v reakci na Evropskou cestovní
mapu (ESFRI Roadmap) a odráží v sobě zapojení českých velkých infrastruktur do evropského
výzkumného prostoru.
V roce 2011 prošel bibliografický projekt úspěšně mezinárodní oponenturou, s počátkem
financování projektu je možné počítat na základě vyjádření Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR zhruba v první čtvrtině roku 2012. Projekt počítá s dalším vývojem databází průběžné
i retrospektivní historické bibliografie, s obnovením vydávání tištěných bibliografií a se spoluprácí
bibliografických pracovišť na domácím i mezinárodním poli.
Databáze online
Biblio - literatura vydaná po roce 1990
161945 záznamů
Naposledy aktualizováno 13. 3. 2011
BDCZ 1 - rejstříky Českého časopisu historického za léta 1895-2002
42082 záznamů
Naposledy aktualizováno 23. 4. 2007
Publikační činnost pracoviště
Bibliografické ročenky
V roce 2010 bylo rozhodnutím vedení HÚ vydávaní ročenek pozastaveno, bibliografické pracoviště
mělo možnost vydat pouze databázi na CD-ROM.
Horčáková, Václava – Rexová, Kristina – Hanelová, Věra: Bibliografie dějin Českých zemí. Databáze
literatury vydané v letech 1990 (1945)–2010. [databáze]. Praha, Historický ústav 2010. CD-ROM.
Ostatní
Horčáková, Václava – Rexová, Kristina: Česká historická bibliografie. Plány a perspektivy. Český
časopis historický 108, 2010, č. 2, s. 278-286.
Horčáková, Václava: Bibliografie dějin českých zemí v Historickém ústavu Akademie věd ČR.
Informace 2010, č. 2, s. 15-18. Dostupný z: <
http://www.lib.cas.cz/file_download/212/Informace_2_2010.pdf>.
Semotanová, Eva – Horčáková, Václava – Chodějovská, Eva. Historický atlas měst České republiky.
Svazek č. 19. Praha - Královské Vinohrady. Praha, Historický ústav 2010.
[bibliografie, soupis historických názvů ulic, rekonstrukční mapa vodního hospodářství města]
Horčáková, Václava – Rexová, Kristina: Výběrová bibliografie pracovníků Historického ústavu za rok
2009 s doplňky za rok 2008. Bulletin Historického ústavu AV ČR 22, 2010, č. 1, s. 32-36. Dostupný z:
http://www.hiu.cas.cz/cs/o-nas/bulletin-hu.ep/
Horčáková, Václava – Rexová, Kristina: Konference "Bibliographien im Kontext
kulturwissenschaftlicher Portale und Datenbanken. Erfahrungen - Kooperationen - Perspektiven".
Bulletin Historického ústavu AV ČR 22, 2010, č. 1, s. 9-10. Dostupný z: http://www.hiu.cas.cz/cs/onas/bulletin-hu.ep/

Horčáková, Václava: Obraz historických i současných regionů v českých, moravských a slezských
periodikách se zaměřením na regionální vlastivědu. In: Sdružení knihoven České republiky v roce
2010. Ostrava, Sdružení knihoven ČR 2011, s. 55-61.
Horčáková, Václava: Libeň - proměny průmyslové čtvrti. (Modernizace nebo devastace?)
Praha, Historický ústav AV ČR, v.v.i. 2011. [Poster. Konference Průmyslová krajina jako kulturní
dědictví., Praha, 2011-01-19]
Trvalý odkaz: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-41979
Václava Horčáková

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě – bibliografické aktivity v roce
2010
V Krajské knihovně Vysočiny (dále jen KKV) není samostatné oddělení bibliografie. Bibliografické
práce jsou součástí pracovních náplní pracovníků studovny (2).
KKV je zapojena do projektu INFOZ a je zařazena do skupiny: EBSCO – celkem 60 knihoven a OCLC –
Další aktivity:
• KKV kromě EBSCO a OCLC pro informační a rešeršní služby používá tyto databáze: ASPI, TAM
-TAM Anopress (VISK8), Výpis z katastru nemovitostí, NAXOS a WOK
• Excerpce regionálních periodik – v roce 2010 bylo uloženo a do ANL Národní knihovny ČR
odesláno 807 záznamů článků
• Kraj Vysočina v roce 2009. Regionální bibliografie – od roku 2003 (vždy v září aktuálního
roku) KKV vydává elektronickou podobu soupisu titulů získaných v rámci povinného výtisku a
soupisu přírůstků regionální literatury za uplynulý rok
• Od roku 2008 práce na elektronické databázi Historie Havlíčkobrodska (ve spolupráci
s Muzeem Vysočina v Havlíčkově Brodě a Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě)
• Každoročně elektronická podoba kalendária Výročí regionálních osobností kraje Vysočina v
roce … http://www.kkvysociny.cz/regosobnosti/2011.htm
• příspěvky do Slovníku českých knihovníků (celkem 9 záznamů)
• Přehled regionální literatury v jednotlivých okresech kraje Vysočina http://www.kkvysociny.cz/modul_o_knihovne/prehledregionu.aspx
• Elektronický časopis Knihovnický zpravodaj Vysočiny
http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1192
• Rešerše (52 v roce 2010), Ptejte se knihovny + zodpovídání dalších dotazů
Mgr. Eva Benáková
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod

SVK Hradec Králové, Bibliografická sekce SDRUK, 19.-20.4.2011
Havlíčkův Brod
Statistika 2010/2011:
Zaměstnanci / úvazky:
Excerpované tituly:

3 / 2,94
127 (ø 130; 2005-2011: 117-140)

Záznamy článků 2010/2011:
Záz. čl. celkem (k 18.4.2011):

3 562 / 1 104
87 567

Personální autority (návrhy+def.):
Korporace (návrhy+def.):

781 / 196
553 / 126

Do ANL NKP v r. 2010:
Do ANL NKP do 18.4.2011:

774 (ø 890/r. 2002-10, 17 titulů)
297

Opravy článků z konverze (1992-2006):
bibliogr. zázn.: 9 486 / 1 805
návrhy aut. z.: 2 220 / 401
Přepis SRB (lístková kartotéka reg. čl. 1961-1991):
bibliogr. zázn.: 4 266 / 1612 (celkem cca 175 tis.)
návrhy aut. z.: 1 945 / 687
Ostatní:

•

Stahování bibliografických záznamů článků o regionu Královéhradeckého kraje z databáze
ANL
NK ČR do článkové báze SVK HK (z mimoregionálních titulů; lokalizací staženo do klienta
Alephu, upravena předmětová hesla, doplněna lokální pole) - převzato 852 zázn. (2010)

•

Excerpce historických reg. sborníků (zrušeno v r. 2009 z důvodu zavedení indexovaných
obsahů, na žádost uživatelů-historiků znovu zavedeno)

•
•

Evidence publikační činnosti SVK HK a zaměstnanců, správa archivu knihovny
Spolupráce s dalšími odděleními SVK HK:

– odd. služeb – přepis kartotéky SRB (tvorba metodiky popisu, opravy návrhů autorit,
konzultace)

– odd. věcného zpracování – spolupráce při vytváření definitivních regionálních autorit,
návrhy na vytváření geograf. autorit

– odd. akvizice – tipy na regionální literaturu (povinný výtisk, nová periodika)
– odd. služeb knihovnám (tipy na knihovnické akce v regionu)
– odd. PR - články o knihovně, od nich materiály z akcí do podnik. archivu)
– spolupráce na vytváření podkladů pro krajský projekt digitalizace
Publikace vydané SVK HK v r. 2010

•
•
•

Literární dílny : [metodické listy k přednáškám a besedám o literatuře]. Hradec Králové :
Studijní a vědecká knihovna, 2010. [Dílna 1-4/2010, 14. ročník cyklu] [18] s.
[Materiály z přednášek]. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2010. [81] s.
Pojďme si povídat : [materiály z volného cyklu akcí pro veřejnost]. Hradec Králové : Studijní a
vědecká knihovna, 2010. (Materiály č. 70-82/2010). [79] s.

•
•
•

SEMRÁDOVÁ, Eva. Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2009 : statistická
ročenka veřejných knihoven [CD-ROM]. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2010.
41 s. ISSN 1804-5774. Volná příloha zpravodaje U nás.
Publikace SVK HK v r. 2010
Výroční zpráva 2009. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2010. 48, [2] s. ISBN 97880-7052-092-5.
Periodika:

•
•
•
•

U nás (součástí č. 3/2010 CD příloha: Knihovnický tisk: přehled a prezentace ze semináře dne
24. 6. 2010, který proběhl v SVK HK ke 20. výročí časopisu)
X : občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
On-line: Přehled nových titulů. Dostupný z www: <http://www.svkhk.cz/Proverejnost/Katalogy/Prehled-novych-titulu.aspx>
Zajímavé přírůstky fondu SVK HK. Dostupný z www: < http://www.svkhk.cz/Proverejnost/Katalogy/Zajimave-prirustky-fondu.aspx>

Ivana Novotná

Informace z odd. regionální bibliografie SVK Kladno (k 15. 4. 2011)
Článková bibliografie – tvorba databáze článků
• excerpční základnu tvoří 247 titulů, z toho je 17 titulů odborných seriálů s celostátní
působností
• pro Národní knihovnu ČR excerpujeme 47 titulů seriálů
Celkem obsahuje dtb. 68 700 článků. V r. 2010 bylo do NK posláno 3387 záznamů článků z celkového
počtu 4778 záznamů.
REOS , REFA, REFAG
Databáze regionálních osobností Středočeského kraje - REOS obsahuje 10 765 záznamů, je
součástí souboru autorit osobních jmen.
Databáze regionálních památek - REFA obsahuje přes 3 575 záznamů, je součástí souboru
autorit korporací.
Databáze regionálního místopisu a přírodních památek - REFAG obsahuje 1 940 záznamů, je
součástí souboru autorit geografických jmen.
V dtb. REFA a REFAG jsou doposud zpracovány faktografie z 9 okresů. (Beroun, Kladno, Kolín,
Mělník, Nymburk, Rakovník, Příbram, Praha-východ Praha-západ). Začínáme zpracovávat faktografie
z okresu Mladá Boleslav. Našim cílem je postihnout celý Středočeský kraj, tak jak je tomu v případě
ostatních regionálních databází.
REDO (Souborná databáze regionálních dokumentů) – knihy, seriály
Databáze obsahově regionálních dokumentů v knihovnách Středočeského kraje je vytvářena
přebíráním záznamů regionálních dokumentů z jednotlivých knihoven v regionu v elektronické
podobě.

Databáze REDO – knihy obsahuje přes 9 830 záznamů z 16 městských knihoven
Středočeského kraje a 3 odborných knihoven.
Databáze REDO – seriály (souborná databáze regionálních seriálů vycházejících na území
Středočeského kraje v 1. pol. 20. stol.) obsahuje 924 záznamů propojených se záznamy autorit.
Z regionálních databází jsou na objednávku vypracovávány tematické rešerše, např. rešerše
kladenských výtvarníků, zpracovaná pro občanské sdružení Pro-art.
Pravidelně je zpracováváno kalendárium a památka měsíce, jsou vystavovány na
http://www.svkkl.cz a umožňují odkaz na záznamy v elektronickém katalogu, v části regionální
faktografie.
Z databáze regionálních osobností jsou od r. 2007 posílány záznamy do dtb. SDRUK Slovník
českých knihovníků (http://sck.sdruk.cz).
Oddělení se podílí na reformátování regionálních dokumentů v rámci programu VISK 7 –
Kramerius. Zajišťuje výběr a přípravu dokumentů určených k digitalizaci.
Jiří Mika

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH DOKUMENTŮ Krajská knihovna Karlovy Vary
Činnost za rok 2010 a leden-březen 2011
1. FOND
Všechny kolegyně v regionu jsem požádala o sledování vycházející produkce a informací o
publikacích, periodikách i ostatních médií. Osvědčená činnost pro co největší titulovou úplnost.
Knihy:

a. povinný výtisk
b. nákup – Knihobraní 2010 Cheb – Toulky přírodou (regionální akce).
c. nabídka knihovnické konference
d. antikvariáty – prodejny i internetové
f. dary (bibliofilie Poštovní dvůr z 1994)

Periodika
- většinu dostáváme povinným výtiskem, starší tituly darem.
V roce 2010 bylo 13 nových titulů. Jinak máme 202 regionálních titulů periodik, z
toho je 120 titulů stále aktivních.
(např. Kamelot, Sokolovsko, Vombat Zone, Zpravodaj Královské Poříčí, Krásnoočko).
Ostatní dokumenty
- snažíme se získat i neprodejná média (Gardner, Kozatay, Revmatologicke dny)
- shromažďujeme i kalendáře. Některé mají vysokou úroveň – kalendáře Jiřího Böhma.
Historický fond se snažíme nechat digitalizovat (posléze vystavit na webových stránkách) i
restaurovat (8 knih).
2. SPOLUPRÁCE
v rámci krajské knihovny
- pravidelné přispívání do časopisu Mezi regály (novinky regionální literatury, regionální
zajímavosti). Kontaktování regionálních osobností – přednášky v sále.

Infocentrum – získávání informačních materiálů. Katalogizace – vytváření regionálních
zeměpisných autorit a autorit osobností. Regionálními službami při styku s místními
knihovnami a obecními či městskými úřady.
Kolegyně z čítárny poskytují informace o článcích z celorepublikové produkce, které mají
regionální charakter (např. Rusové v Karlových Varech očima místních obyvatel -Václav
Čepelák v Lidé města / Urban People č.3/2010)
s institucemi v regionu
- obecní a městské knihovny regionu – vše co má spojitost s regionem.
- muzea => knihovny – informační spolupráce
- archívy
- galerie (Promenády).
s institucemi mimo regionu
- knihovna Národního muzea Praha a knihovna Historického ústavu AV ČR
(přírůstky regionální literatury).
zahraniční spolupráce
- s Hochschulbibliothek Zwickau, s kterou se podílíme na projektu Gesund durch Bewegung /
Zdraví pohybem – zpracování balneologické literatury (z Bad Esteru, Bad Wiesenthal),
většinou historická v němčině. Využívání zájemcům a studujícím v Německu a v České
republice.
3. ANALYTICKÝ POPIS
- úvazek na analytické zpracování je 1 (3 fyzické síly).
- excerpce článků z regionálního tisku. V roce 2010 celkem 3.524 článků, za leden až
březen 2011 653 článků.
- vytváření autorit regionálních korporací a akcí. V roce 2010 662 autorit , za leden až
březen 2011 190 autorit.
4. REGIONÁLNÍ DATABÁZE
- oddělení regionálních dokumentů má na webových stránkách krajské knihovny
prostor k vlastí prezentaci
http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pro-navstevniky/knihovna/oddeleni-regionalnich-fondu/

Máme personální databázi ( kolem 2 000 záznamů). V roce 2010 přibyli
např. Valerie Zawadská, Markéta Zinnerová, Milan Knížek, Ondřej Sekora, Petr Konáš,
Oldřich Tomášek.
5. REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA
- vykonáváme společně s infocentrem. Zodpovídáme dotazy s regionální tématikou.
V roce 2010 bylo zodpovězeno 413 ústních dotazů. Odpovídáme i za vyřizování
regionálních dotazů na Ptejte se knihovny. V loňském roce to bylo 12 dotazů.
- Pomáháme i rešeršní službě s podklady týkající se regionu.
Např. podklady pro rešerši Kriminalita na Chebsku 1918-1938 .
pro Městskou knihovnu v Greizu zjišťovány údaje k překladu německé autorky Cornelie
Funke : Inkoustové srdce (dětská kniha).
podklady o redemtoristickém kostele Panny Marie, který plánoval architekt Georg Riedel
(*1934), pro Swedish television, show Jespera Lögdahla (celá rodina architekta odešla do
Švédska v roce 1938).

- šamotová cihla.
http://www.portafontium.eu/
Realizace projektu „Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů“.
Po 65 letech od ukončení 2. světové války k opětovnému spojení k sobě patřících archiválií do
jednoho alespoň virtuálního celku, jenž zároveň umožní vytvářet digitální reprodukce, z kterých se
vyhotoví pracovní kopie archiválií, jež se následně zveřejní prostřednictvím tohoto webového serveru
široké veřejnosti, vědeckému světu a regionálním badatelům. Společnou prací archivářů, historiků a
dalších odborníků budou v archivech na obou stranách také intenzivněji než dosud zpracovávány
dosud nezveřejněné, „neznámé“ archiválie, tzv. bohemika a sudetika.
Zapsala Gerda Lorenzová, Krajská knihovna Karlovy Vary, 18. dubna 2011

Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín
ZPRÁVA PRO BIBLIOGRAFICKOU SEKCI SDRUK (19. - 20. 4. 2011), Havlíčkův Brod
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně bibliografickou činnost zajišťuje Oddělení
bibliografie a informačních služeb, které je součástí Oddělení pro dospělé čtenáře
Provoz oddělení má na starost 5 pracovnic (z toho 2 pracovnice - zkrácený úvazek)
Oddělení bibliografie a informačních služeb zajišťuje:
o provoz Informačního a referenčního centra: poskytování faktografických,
bibliografických, referenčních a konzultačních informací - v roce 2010 bylo
zodpovězeno 5315 dotazů, z toho 485 dotazů regionálního charakteru
o provoz úseku volného výběru společenskovědní literatury
o provoz studovny společenskovědní literatury
o provoz veřejného internetu na čtenářských počítačích
o zpřístupňování databází: ČSN online, Anopress, ASPI, Manuscriptorium na
čtenářských PC a vzdálený přístup pro registrované čtenáře odkudkoli z internetu do
databází EBSCOhost, Oxford Reference Online a COTO.JE
o zpřístupňování naučných CD-ROM na čtenářských PC
o správu, údržbu a prezenční půjčování povinného výtisku neperiodických publikací
o správu, údržbu a prezenční půjčování dokumentů s regionální tématikou (knihy,
periodika, apod.)
o správu, údržbu a prezenční půjčování historického a vzácného fondu
o správu, údržbu a doplňování kartotéky regionálních osobností
Od srpna 2010 - správa účtu knihovny na sociální síti Facebook
Vypracovávání rešerší dle požadavků uživatelů
Průběžné vyhledávání elektronické verze regionálních obecních zpravodajů a ukládání do
databáze elektronických dokumentů
Pravidelné zpracovávání seznamů literárních novinek za každý měsíc a jejich příprava pro
publikování na webu KKFB
Zpracování elektronických zdrojů do elektronické databáze
Spolupráce na Slovníku českých knihovníků
Skenování obálek dokumentů regionální příruční knihovny
Všechny pracovnice se podílejí na excerpci článků ze stanovené titulové základny periodik
s regionální tématikou
o Excerpční základnu tvoří 39 regionálních periodik
o Pro NK ČR se excerpuje z 11 regionálních periodik

•
•

o Za rok 2010 bylo zpracováno 2946* záznamů článků regionálního charakteru
o Do databáze ANL bylo za rok 2010 odesláno 1108* záznamů článků
Od dubna 2011 zodpovídá Oddělení bibliografie a informačních služeb za Kalendárium:
přehled vybraných výročí osobností, které jsou spjaty se Zlínem místem svého narození,
úmrtí nebo působení. V současné době Kalendárium vychází pouze v elektronické podobě.
Všechny pracovnice oddělení se podílejí na přípravě a organizaci akcí knihovny pro veřejnost

Vypracovala: Martina Bartíková, 18. 4. 2011
∗

údaje z KP-Win SQL: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010

JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Činnost regionálního oddělení v roce 2010
V regionálním oddělení JVK pracuje 5 pracovníků (přepočteno na 4 pracovní úvazky). Průběžně je
zajišťováno doplňování fondu regionální literatury ( knihy, seriály, drobné tisky) a provoz studovny
regionální literatury.
Nadále jsme pokračovaly v excerpci regionálního tisku. Na excerpci se podílí 2 pracovnice, zhruba
na 1 ½ úvazku. Excerpujeme 20 titulů sborníků a odborných časopisů, 1 regionální deník a regionální
přílohu celostátního deníku - celkem 22 titulů. Ze sborníků a odborných časopisů excerpujeme
všechny články bez ohledu na region. Všechny záznamy posíláme do ANL, další regionální periodika
neexcerpujeme. V r. 2010 bylo zpracováno a odesláno do ANL NKP 4 477 záznamů článků. Naše
databáze obsahuje zhruba 110 000 článků, 24 000 autorit osobních jmen, 17 000 autorit korporací a
akcí a 4 200 autorit geografických jmen. V databázi používáme věcné autority Národní knihovny.
Všechny autority průběžně doplňujeme, upravujeme a harmonizujeme se souborem národních
autorit.
Průběžně evidujeme jednotlivá docházející čísla regionálních periodik v ARL .
Kolega pokračoval v doplňování elektronické publikace Kohoutí kříž.
U příležitosti Kolokvia českých a slovenských bibliografů v Trnavě byla sestavena výběrová
bibliografie z fondu JVK s názvem Monografie jihočeských měst a obcí 1995-2010.
Pracovnice regionálního oddělení se podílely na přípravě výstavy knižních ilustrací a reprodukcí k
80. narozeninám Adolfa Borna (1.6.2010 – 30.6.2010). V rámci spolupráce s Rakouským kulturním
fórem v Praze se v září a v říjnu uskutečnila výstava Gustav Mahler a Vídeň a od 10.12. 2010 do
26.2.2011 proběhla v knihovně výstava o rakouském architektovi a designérovi Josefu Hoffmannovi
„Ornament a moderna“.
Pracovnice regionálního oddělení se dále podílely na revizi příručky a revizi regionálních časopisů
uložených ve skladu regionálního odd. (leden-únor 2010).
V roce 2010 docházelo do regionálního oddělení 270 titulů regionálních periodik, z toho 9 titulů
nových. Svázaných ročníků periodik bylo 826 svazků, včetně ročenek a nově zpracovaných starších
periodik a výročních zpráv. Přírůstek knih do tzv. Památníku byl 804 sv., z toho 442 sv. tvořil PV
(povinný výtisk), do příručky 35 svazků knih a 182 map.

Libuše Straková, Jihočeská vědecká knihovna, regionální oddělení, České Budějovice 18. 4. 2011

Zpráva o činnosti bibliografického oddělení KVK v Liberci
za rok 2010
V oddělení pracují tři pracovníci na plný úvazek, má na starosti excerpci regionálních periodik,
vytváření databáze regionálních autorit, péči o fond regionální literatury, péči o fond starých a
vzácných tisků, tvorbu rešerší a Rakouskou knihovnu.
Analytické zpracování článků
Celkem bylo vloženo 2738 článků.
Do kooperačního systému národní bibliografie zasláno 1927 článků.

Vývoj článkové excerpce za léta 2006 až 2010
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Posílila se tendence analyticky zpracovávat odborná periodika a sborníky (zejm. ty, které byly vydány
TU v Liberci) na úkor článků z novin (existence plnotextové databáze Anopress). Seznam
excerpovaných periodik viz příloha č.1.
Zahájeno skenování článků, skenují se všechny články kromě novinových.

Autority
Celkově bylo vytvořeno 873 osobních autorit.
Do databáze regionálních osobností bylo vloženo 129 nových záznamů.
Do databáze korporátních autorit bylo vloženo 135 záznamů
Do databáze autorit akcí bylo vloženo 49 záznamů

Podíl jmenných autorit z let 2006 až 2010 na celkovém množství
regionálních jmenných autorit
celkem 1734; 100%
129; 7%
209; 12%

do 2006
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2009
2010

166; 10%

Rešerše
Zaregistrováno 30 žádostí o dokumentografickou rešerši. Vypracováno 30. Všechny rešerše jsou
uvedeny v seznamu rešerší umístěných na stránkách Krajské vědecké knihovny v Liberci na adrese
http://www.kvkli.cz/cz/sluzby/resersni-sluzba.php .
Přehled vypracovaných rešerší za léta 2006 až 2010
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Dotazy
Vyřízeno 42 různě komplikovaných faktografických dotazů prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.

Staré a vzácné tisky
Celkem bylo učiněno 132 prezenčních výpůjček z fondu starých a vzácných tisků.

Prezenční výpůjčky z fondu starých a vzácných tisků
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Pokračovala spolupráce s katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU
v Liberci – studenti popisují staré tisky. V prvním pololetí knihy zpracovávali 3 studenti a v druhém
pololetí 1 studentka.
Byla dokončena digitalizace novin Reichenberger Zeitung.
Byla provedena pravidelná očista a údržba fondu.
Na podzim byla uskutečněna přednáška pro veřejnost o dvou starých tiscích (Schedelova Kronika
světa a Práwa městská od Kristiána z Koldína).
Exkurze zaměřená na fond starých s vzácných tisků byla uskutečněna jedna pro katedru českého
jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci.
Různé
Oddělení koordinovalo praxe šesti studentům oboru kulturně-historická a muzeologická studia
katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci.
Ve spolupráci s oddělením katalogizace byla zpracována tři periodika z daru Historického ústavu AV
ČR (Svědectví, Bohemia a Komenský).
Pokračovala výstavka významných osobností Libereckého kraje ve vstupní hale, kterou na konci roku
vystřídala výstavka „Tuto knihu věnuji… - dedikace z fondu KVK v Liberci“.
Od ledna do června jsme zajišťovali služby 4 hodiny týdně na informační službě na patře 0 a 8 hodin
týdně ve studijní knihovně. Od září 2010 zajišťujeme služby v rozsahu 12 hodin pouze ve studijní
knihovně. Podílíme se na zajišťování sobotních služeb.
Zahájeno vypracování seznamu regionální beletrie (autoři + anotace děl)
V Liberci 11.1.2011, zpracoval Václav Kříček

Rakouská knihovna
Přírůstky
Knihy
Mapy
CD, DVD
Celkem

322 ks (z toho 6 periodik)
8 ks
3 ks
333 ks

Objednávka na r. 2010 v hodnotě 2647,20 €. Dosud nedodáno 10 titulů.
Dary od institucí (BMeiA), během roku 2010 zkatalogizovány knihy do skladu (223 ks), část nových
knih bude zpracována až v 2011 (na konci roku nebyla volná kapacita v odd. katalogizace).
Zpracován seznam novinek v Rakouské knihovně za rok 2009.
Účast na setkání knihovníků a lektorů Rakouských knihoven v ČR v Brně
Výpůjčky

575 ks (z toho 8 map, 14 MVS, 54 časopisů)

Akce RK za rok 2010
Promítání filmu „Revanche“, 29.4.2010, 5 účastníků
Autorské čtení (C.J. Setz), 13.5.2010, 25 účastníků
Čtení z rakouské literatury „Österreich liest“. 21.10.2010, 55 účastníků
Přednášky (ve spolupr. s TUL): Pavel Nový: Lučanská pozdvižka 1890, 80 účastníků
Anna Habánová: Plány nové galerijní budovy v Liberci
na počátku 20. stol., 50 účastníků
Exkurze: 24.11.2010, Gymnázium F.X.Šaldy a partnerská škola z Aachenu, 20 účastníků
Výstavy: K. Kaindl:
Reisen im Niemandsland (7.7.-28.8.2010), Čítárna -1
Mozart in Wien (4.-29.10.2010), Galerie 3.p.

Stipendijní pobyty
Blanka Konvalinková, 3.-5.5.2010, Setkání ředitelů hostitelských organizací Rakouských knihoven ve
Vídni
Martina Sanetrníková, 7.-12.6.2010, Seminář knihovníků Rakouských knihoven v Klosterneuburgu
Helena Kořítková, 3.-6.10.2010, Návštěva rakouských knihoven v Linci a v Salzburgu
Anna Habánová (TUL), 13.-17.9.2010, Studijní pobyt ve Vídni, Knihovny, Archivy

Zpracovala Ing. Martina Sanetrníková

