27. ZASEDÁNÍ SEKCE SDRUK ČR PRO BIBLIOGRAFII
KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
13. – 14. dubna 2015

ZÁPIS
13. 4. 2015

1. ZAHÁJENÍ
Poradu zahájil ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary, PaedDr. Vratislav Emler, Mgr. Eva
Svobodová, předsedkyně sekce pro bibliografii, přivítala všechny účastníky a představila
program jednání.

2. KOOPERAČNÍ SYSTÉM ANL, VYHODNOCENÍ ZA ROK 2014
(Mgr. Zdeňka Mikulecká)
V loňském roce se kooperativního projektu VISK 9/1 (Doplňování vybraných záznamů
článků do báze ANL) účastnilo celkem 12 krajských knihoven, KNAV a NLK. Nově se
v loňském roce podařilo získat ke spolupráci Knihovnu Kabinetu hudební historie. Kromě
krajských knihoven, KNAV a NLK do báze ANL mělo přispívat dalších 16 institucí
a odborných databází. Z těchto se omluvila Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
a spolupráci dočasně přerušila, s Historickým ústavem a Knihovnou Právnické fakulty UK se
o spolupráci stále jedná.
Garantkou tohoto kooperativního projektu byla Mgr. Eva Svobodová.
V r. 2014 byl projekt zaměřen na tvorbu nových originálních bibliografických záznamů, které
byly vkládány do databáze ANL bez vazby na plné texty.
Celkem se knihovny zavázaly zpracovat více než 17 tis. záznamů článků z periodik vydaných
v roce 2013 (nebo starších) a zpracovaly jich více než 17,5tis. v 8750 hodinách.
SVK HK zajišťovala v r. 2014, stejně jako v předchozích letech, koordinaci tohoto
kooperativního projektu, která spočívala např. v rozdělování a přerozdělování
zpracovávaných titulů, počítání výtěžnosti jednotlivých titulů, metodické pomoci nebo
komunikaci s producenty odborných databází atp., a to vše v celkovém rozsahu 231 hodin.
Cílem projektu bylo pokračovat v tvorbě rozsáhlého souboru bibliografických záznamů
článků z českých periodik a sborníků v databázi ANL a záznamy článků zasílat do báze ANL
stejným způsobem, jako záznamy z vlastní excerpce regionálních periodik a dle doporučení
správce Souborného katalogu. Povedlo se tak částečně nahradit výpadek záznamů v této bázi,
aby uživatelé mohli bázi i nadále využívat.
Závěr
Bohužel, i přes snahu krajských a odborných knihoven, se od roku 2011 nepodařilo nahradit
excerpci Národní knihovny ČR v plné výši, v roce 2014 chybělo 10 tis. záznamů z odborných
periodik, další problém spočívá v tom, že se zatím nepodařilo dohnat skluz a v projektech se
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většinou excerpují tituly s ročním zpožděním. To vše zpomaluje a komplikuje práci rešeršérů
a informačních pracovníků knihoven, kteří tuto databázi využívají jako informační zdroj první
volby, a kteří jsou nuceni nahrazovat chybějící analytické záznamy v bázi ANL vlastní
excerpcí titulů periodik.
Cíle projektu byly splněny. Stanovené standardy zpracování byly dodrženy. Významným
přínosem projektu beze sporu je, že se pro rok 2014 udržela kontinuita ve zpracování
dokumentů pro databázi ANL, která má dlouhou tradici a je vysoce oceňována knihovníky
i uživateli. Velkým kladem je, že byla zachována a je nadále podporována kooperace
knihoven v tvorbě české článkové bibliografie.
3. KOOPERAČNÍ SYSTÉM ANL, PROJEKTY V ROCE 2015, PŘIPOMÍNKY,
PLÁN REALIZACE, RDA
(Mgr. Zdeňka Mikulecká, Mgr. Eva Svobodová)
Databáze ANL je cenným informačním zdrojem především pro rešeršéry a informační
pracovníky a její doplňování má stále velký význam. Proto se krajské knihovny, KNAV
a nově Knihovna Kabinetu hudební historie rozhodly i v r. 2015 zpracovávat v kooperativní
formě českou článkovou bibliografii (ANL) a plánují pokračovat do doby, než bude možné
plně využít výstupů digitalizačních projektů a bude nalezeno odpovídající systémové řešení
na národní úrovni.
Letos se projektu VISK 9/1 nebude účastnit NLK (bude dál pokračovat ve spolupráci
s ostatními knihovnami, ovšem už bez finanční podpory MK), k projektu se připojila
Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky.
Projekty na rok 2015 byly vypracovány stejně jako na r. 2014, tzn. že budeme klasickou
excerpcí vytvářet nové originální bibliografické záznamy bez vazby na plné texty.
V letošním roce je do projektu zapojeno 14 institucí, které se zavázaly zpracovat 18 990
záznamů v průběhu téměř 9,5 tis. hodin. Kromě toho by mělo, podobně do báze ANL
přispívat 16 dalších institucí a odb. databází.
Garantkou programu zůstává Mgr. Eva Svobodová (SVK HK), koordinátorkou Mgr. Zdeňka
Mikulecká (SVK HK).
Všechny žádosti na letošní rok byly odsouhlaseny v plné výši. Drobné připomínky
k projektům rozeslala Mgr. Eva Svobodová jednotlivým účastníkům e-mailem.
Záznamy článků zpracované v roce 2015 v rámci programu VISK 9/1 lze do báze ANL
odesílat od 1. 4. 2015 do 29. února 2016.
RDA
Počátkem dubna letošního roku mělo dojít k přechodu na nová katalogizační pravidla RDA.
Toto se prozatím odkládá na 1. (resp. 4) května. Těm, kteří už chtějí začít zpracovávat,
doporučujeme, aby začali podle současných katalogizačních pravidel AACR2 a na RDA
přejdeme až spolu s NK.

4. EXCERPČNÍ ZÁKLADNA
(Mgr. Eva Svobodová)
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Mgr. Eva Svobodová vyhodnotila anketu týkající se zasílání záznamů článků do báze ANL.
Na otázky, zda jsou do báze ANL posílány všechny záznamy zpracovaných článků nebo
pouze jejich výběr, zda je prováděn výběr z periodik a zda jsou zasílány záznamy článků
z retrokonverze, odpovědělo všech 12 oslovených knihoven.
Vyhodnocení:
Převážná většina oslovených knihoven zasílá do báze ANL výběr z článků, výběr z periodik
provádí méně než polovina knihoven. Retrokonverzi či rekatalogizaci knihovny provádějí, ale
většina takto zpracovaných článků není do báze ANL zasílaná.
Doporučení:
Články z retrokonverze či rekatalogizace do báze ANL posílat. Při zpracování článků formou
rekatalogizace s dokumentem v ruce dodržovat pravidla RDA, při zpracování formou
retrokonverze, podle kartotéky, zachovávat pravidla AACR2.
V popisu báze ANL uvést, že výběrově obsahuje články od 2. poloviny 20. stol.
Úkol z minulého roku, aby se sešla pracovní skupina pro excerpční základnu ANL i širší
kooperaci, byl splněn. Tato schůzka předcházela samotnému zasedání bibliografické sekce
dne 13. dubna 2015.
Návrhy této pracovní skupiny:
a) Zpracování deníků - návrh záznamy z regionálních deníků posílat pouze výběrově
(posouzení je na zpracovateli); neposílat do báze ANL záznamy deníků z excerpční
základny jiného kraje nebo celostátních.
Návrh bez výhrad přijat.
b) Periodické sborníky – doporučení dodržovat pravidlo: kde sborník vychází, tam se
bude excerpovat.
Ve sporných případech, např. pokud bude mít dvě místa vydání, je třeba dohody.
Připomínky:
Specifický případ knihovnické literatury – tuto excerpuje odd. knihovnické lit., ale ne
všechno v úplnosti. Lze doplnit chybějící články, ale je třeba se domluvit
s p. Bartůňkovou (NK-KI; také dohodnout, kdo bude v úplnosti zpracovávat titul
Bibliotheca Antiqua) – dohodne Z. Mikulecká.
Doporučení přijato.
c) Místní, městské zpravodaje – současný stav - cca půlka přispívajících institucí tyto
zpravodaje zpracovává, téměř nikdo je ale neposílá do ANL. Některé články mohou
být velmi přínosné.
Návrh - posílat do báze ANL, ale pouze velmi výběrově podle charakteru článku.
Návrh přijat bez výhrad
Připomínka – pokračovat ve zpracování periodik, která dříve vycházela v tištěné podobě
a nyní vycházejí pouze v elektronické verzi?
Závěr - regionální elektronická periodika zatím nikdo nezpracovává, tato problematika bude
prozatím odložena.
3

Doporučení k článkům, které jsou velmi krátké, ale přesto je chce zpracovatel do báze
zaznamenat: do p. 655 psát heslo krátké zprávy.

Excerpční základna pro projekt VISK 9/1
Řešena otázka, zda rozšířit excerpční základnu knihoven kooperujících v projektu VISK 9/1
o další tituly, které původně NK zpracovávala, nebo excerpční základnu nerozšiřovat
a věnovat se zpracování aktuálnějších čísel? (Doposud se zpracovává s ročním zpožděním.)
Doporučení – rozšíření titulové základny na úkor aktuálnosti
Poznámka: nemáme jednotné podklady od rešeršérů, o jaká témata či periodika by byl zájem členové sekce se dotáží rešeršérů svých knihoven a informaci pošlou Z. Mikulecké.
Každý rok by mělo docházet k aktualizaci exc. titulů v db seriálů SK. K tomuto rozesílá
výzvu NK. Aktualizace se vztahuje na tituly excerpované v minulosti, aktuálně excerpované a
také na tituly k excerpci přislíbené (v rámci projektu VISK 9/1). Neexistuje ale kontrolní
mechanismus, je tedy nutné, aby každá instituce k aktualizaci excerpovaných titulů
přistupovala svědomitě.
Úkoly pro NK:
a) Zjistit, kolik se v excerpci překrývá titulů
Pozn.: U překrývajících se titulů bude třeba, aby se knihovny na zpracování domluvily
Otázka, zda by knihovny měly nahlásit jen ty exc. tituly, které zasílají do báze ANL,
nebo svoji kompletní excerpci (s odkazem do regionální/oborové bibliografie)?
Doporučení: Souborný katalog periodik by měl odkazovat do reg./oborové
bibliografie (PhDr. Svobodová naformuluje doporučení, jak postupovat).
b) Dr. Svobodová pošle seznam titulů importovaných do báze v r. 2014. Tento seznam
bude obsahovat také instituce, které dané tituly do báze zaslaly.
Elektronicky vydávaná periodika – zpracovává knihovnický institut a KNAV
KNAV – články stažené z webu, případně doručené e-mailovou poštou jsou zpracovány, uloží
se např. do Kraméria a na ně se pak odkazuje. KNAV zpracovává také el. časopisy, které
nemají ve fondu, musí na ně ale existovat záznam periodika.
Pedagogická knihovna – klasické zpracování záznamu článku s odkazem v poli 856.
Zpracované články se vytisknou, příp. uloží (kopie jsou k dispozici pouze k prezenční
výpůjčce).
Se zasíláním záznamů elektronických článků do báze ANL by neměl být problém.
El. články budou muset být v budoucnu zařazeny do běžné excerpce. Zohlednit ve Vizi.
5. INFORMACE Z ČINNOSTI PSAB ZA ROK 2014 A ZÁMĚRY NA ROK 2015,
VČETNĚ VYHODNOCENÍ ANKETY ANL, KTERÁ PROBĚHLA V ÚNORU
2015, STAV PŘÍPRAVY KONCEPCE ČLÁNKOVÉ BIBLIOGRAFIE ČR
(Mgr. Eva Svobodová)
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Činnost PSAB
Z důvodu vytíženosti členů PSAB související s prací na SČK pracovala tato skupina spíše
korespondenčně. V listopadu dohodnuto, že bude třeba zpracovat koncepci ANL (cílový stav,
způsoby dosažení cílů) dříve, než se bude eventuálně připravovat projekt na propojování
článků s plnými texty. Na zpracování koncepce budou pracovat členové skupiny PSAB
a zástupci z NK. Tato nebude ani v r. 2015 koordinovat projekty kooperačního programu
Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL, v koordinace dále pokračuje SVK HK.
Jedním z úkolů listopadového jednání bylo svolat seminář týkající se ANL+, plných textů
a dalšího vývoje článkové bibliografie. Tento seminář byl svolán na 18. 2. 2015 a byl
rozdělen na 2 části:
1. část se zabývala problematikou připojování plných textů k článkům (příspěvky: p. Kindl,
p. Maixnerová, p. Holčáková, p. Szöke, p. Jirků).
Závěr: vytvořit pracovní skupinu, která se bude zabývat propojováním článků s plnými texty,
problematikou, kde tyto plné texty brát apod. Je potřeba systémové řešení. Zazněl zde názor,
že není třeba mít vždy k dispozici plný text, důležitější je vědět, že článek existuje.
2. část se zabývala koncepcí dalšího vývoje článkové bibliografie, exc. základnou,
využíváním báze ANL (od r. 2012 využívanost klesá) a vyhodnocením ankety.
Závěry:
-

analytickou bibliografii ANO
článkovou bibliografii chceme a zachováme
s ANL se počítá v CP
ANL jako agregátor, měla by shromažďovat data z oborových a regionálních
bibliografií

Otázky: Je naším cílem jedna velká databáze? Poskytnou oborové databáze svá data? Bude
ANL nadále financována ministerstvem kultury?

Vyhodnocení ankety o využívání báze ANL
Anketa byla primárně určená krajským knihovnám (kterým bylo doporučen rozeslat ji
pověřeným knihovnám).
Anketa byla rozeslána 14ti (převážně) krajským knihovnám, včetně Městské knihovny
v Praze, z nichž 10 odpovědělo. Dále odpověděla NK, KNAV, a p. Schwarz.
Z ankety vyplývá, že krajské knihovny, které databázi ANL pomáhají vytvářet, ji také
využívají, převážná většina z nich denně. Pokud by se databáze již dále nedoplňovala,
zhoršilo by to kvalitu jejich informačních služeb. Z oslovených městských knihoven využívá
db ANL asi polovina, zbývající polovina tuto databázi buď vůbec nezná, nebo ji nepoužívá.
Odezva městských knihoven byla malá; rešeršní a informační služby s využíváním databáze
ANL nejsou prioritou městských knihoven.
Úkol: poslat anketu také univerzitním a odborným knihovnám – E. Svobodová
Po konečném vyhodnocení ankety a doplnění informací z univerzitních a oborových knihoven
bude anketa vystavena na webových stránkách SDRUK (sekce pro bibliografii).
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14. 4. 2015

Stav přípravy Koncepce článkové bibliografie v ČR
PSAB obdržela návrh vize dalšího vývoje článkové bibliografie (který je výsledkem
workshopu a jednání pracovní skupiny)

Vize (cílový stav)
1. Článková bibliografie je součástí české národní bibliografie
NK se v r. 2011 rozhodla, že článková bibliografie nadále nebude součástí české
národní bibliografie. Měla by být opět její součástí?
Odsouhlaseno
2. Soubornou bází české článkové bibliografie je báze ANL
Odsouhlaseno
3. Článková báze ANL je součástí lokálního indexu Centrálního portálu knihoven
Odsouhlaseno
4. Do báze ANL jsou integrovány regionální a oborové báze tak, že vznikne jedna velká
multioborová bibliografická databáze článků (kapitol z knih, statí ze sborníků atd.)
z českých zdrojů (bez ohledu na jejich formu (tištěná, elektronická)), aniž by byla
dotčena oborová nebo regionální originalita jednotlivých článkových databází.
Odsouhlaseno
Pozn.: Oborové databáze používají také různá vlastní pole, průnik stejných polí bude
omezený, přesto má význam, aby byly oborové db integrovány. Nutno dodržovat
minimální záznam. Možnost omezit v exportu jejich vlastní pole. V jednotlivých
oborových databázích budou záznamy podrobnější, zde budou obsahovat i pole
vyloučená při exportu do báze ANL, uživatelé zde získají více informací. Uživatelé
CPK budou mít možnost se ze záznamu prokliknout do oborové databáze.
Potřeba projednat otázku, zda budou oborové databáze integrovány kompletně nebo
budou exportovat pouze výběr záznamů článků. Oborové databáze jako takové
nezaniknou, stále budou mít své poslání a svá specifika.
5. Za správu báze ANL a českou článkovou bibliografii ze zákona odpovídá Národní
knihovna ČR.
Odsouhlaseno.
Pozn.: V tomto bodě vize neustupovat, neexistuje náhradní řešení (kromě zřízení
placené agentury).
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6. Národní knihovna ČR koordinuje a metodicky řídí zpracování české článkové
bibliografie. K tomu ředitel NK ČR jmenuje (zřizuje, ustavuje) pracovní skupinu pro
analytickou bibliografii a případně další pracovní skupiny.
Odsouhlaseno
7. Česká článková bibliografie je zpracovávána kooperativním způsobem. Na tvorbě
záznamů článků se podílejí bibliografové Národní knihovny ČR, krajských
knihoven, oborových knihoven a velkých městských knihoven. Systém nevylučuje
zapojení dalších zpracovatelských subjektů.
Odsouhlaseno
Pozn.: Zapojení dalších zpracovatelských subjektů ovšem neznamená, že jejich
zpracování bude podporováno MK prostřednictvím programu VISK; jednalo by se o
kooperaci podobnou dosavadnímu způsobu zpracování regionální bibliografie.
8. Od roku 2015 je článková bibliografie zpracovávána podle pravidel RDA
Dané
9. Česká článková bibliografie má charakter výběrové bibliografie, excepční základnu
a kritéria pro výběr článků ke zpracování stanovuje k tomu určený pracovní tým
Odsouhlaseno
Pozn.: Možnost tým rozšířit o další případné zájemce
10. V závislosti na vývoji informačních technologií a smluvních jednáních s vydavateli
periodik jsou bibliografické záznamy obohacovány o plné texty článků (jedná se
o přidanou hodnotu nikoliv nezbytnou prioritu)
Odsouhlaseno
11. Plné texty článků jsou ukládány v jednom úložišti (NK ČR) nebo v úložištích
zainteresovaných knihoven s tím, že bude vypracován mechanismus sdílení celou
knihovnickou komunitou), předpokládá se propojení s Webarchivem a s komerčními
plnotextovými databázemi (Anopress, Newton Media, …)
Odsouhlaseno
12. Náklady na zajištění české článkové bibliografie hradí stát (koordinace systému,
metodika, provoz báze ANL, zpracování záznamů článků, připojování plných textů),
územně samosprávné celky (regionální článková bibliografie) a provozovatelé
odborných bibliografických pracovišť (oborové bibliografie)
Odsouhlaseno
Závěr
Krajské knihovny nejsou kompetentní řídit národní článkovou bibliografii, tuto funkci musí
zastávat NK!
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Připomínky:


Nastavit rovné podmínky, aby oborové bibliografie, příp. jiné subjekty (např. muzea),
byly chápány rovnocenně jako knihovny, aby měly také přístup k dotacím.
Vyhodnocení připomínky: Regionální excerpce také nejsou hrazeny z projektu VISK
9/1, ten slouží pouze jako dočasné řešení, jako náhrada práce NK, nelze z něj tedy
platit vlastní excerpci oborových databází.



Zpracování článků je nyní v rámci projektu VISK 9/1 velmi levné. Zpracování 19 000
záznamů článků za současných podmínek stojí cca 1 milion Kč (záznamy jsou
zpracovány na dohody o provedení práce, neplatí se tudíž soc. a zdrav. pojištění,
nejsou zde zahrnuty žádné režijní náklady). Kdyby toto zpracování mělo být hrazeno
standardně jako pracovní úvazky nebo nějakou zpracovatelskou agenturou, bylo by
výrazně dražší. Nyní stojí zpracování jednoho záznamu 55 Kč.
Úkol: Vypočítat, kolik by stálo zpracování záznamů standardním způsobem (NK měla
původně na zpracování článkové bibliografie k dispozici 11 osob). Vzít v potaz, že
záznamy by neměly být tvořeny duplicitně (i napříč oborovými db) – nutnost vědět, co
oborové db excerpují a neposílají do báze ANL – Z. Mikulecká
Úkol: Zjistit, kolik článků je zpracováno duplicitně, a kolik by se v koordinaci mohlo
ušetřit peněz – Z. Mikulecká
Úkol: Oslovit Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, PhDr. R. Římanovou,
a požádat o sepsání jejího názoru na článkovou bibliografii (kvůli koncepci knihoven)
– E. Svobodová

Finální verze Vize bude vystavena na www stránkách SDRUK, teze Vize budou poslány
Ústřední knihovnické radě. Do konce dubna 2015 – E. Svobodová.

6. PŘÍPRAVA KOLOKVIA ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH
BIBLIOGRAFŮ V ŘÍJNU 2015 V JIHOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNĚ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, STANOVENÍ TÉMAT
(Mgr. Eva Svobodová)
Kolokvium se bude konat ve dnech 11. - 13. října v JVK v Českých Budějovicích
SDRUK Kolokvium finančně nepodpoří, je potřeba zajistit finanční prostředky. Zřejmě bude
nutno vybírat vložné.
Část programu bude věnována kultuře a vzdělávání, je plánována návštěva Kláštera Zlatá
Koruna.
Návrhy témata:






Rybníkářství a lesnictví v reg. literatuře a bibliografii
Poslední renesanční osobnost regionu
Sport, česko-slovenské vztahy ve sportu
Mecenáši mezi Čechy a Slováky
Regiony na hranici

8

Příspěvky na kolokvium opatřit krátkou anotací a přihlásit u Mgr. Svobodové (SVK HK)
do 15. června 2015.
7. SLOVNÍK ČESKÝCH KNIHOVNÍKŮ
Vznik SČK byl původně iniciován Sdružením knihoven, v r. 2014 byl předán do správy
knihovnickému institutu. Tato databáze je nyní přístupná v systému Aleph.
V současné době se všechna hesla obsažená v této db aktualizují a přidávají se hesla nová.
Do záznamů jednotlivých hesel je možno vkládat odkazy na danou osobnost do vlastních
databází.
Kontaktní osobou a správkyní db je Ing. Dana Smetanová.

8. RŮZNÉ
V tomto bodě přednesla Mgr. Anna Vitásková informace o tištěných bibliografiích vydaných
v roce 2014 (viz příloha č. 2) a jednotliví členové sekce přehledy bibliografické činnosti
jednotlivých knihoven (viz příloha č. 1)

DOPROVODNÝ PROGRAM
V rámci doprovodného programu se konala návštěva Muzea Jana Bechera, prohlídka města
Karlovy Vary a exkurze v Krajské knihovně v Karlových Varech.

ÚKOLY (shrnutí)
1) Dohodnout, kdo bude v úplnosti zpracovávat titul Bibliotheca Antiqua – dohodne
Z. Mikulecká, do 31.7.2015
2) Excerpční základna VISK 9/1 - zajistit jednotné podklady od rešeršérů, o jaká témata či
periodika by byl zájem, informace zaslat Z. Mikulecké – členové sekce, do 31.7. 2015
3) Zjistit, kolik se v excerpci překrývá titulů – NK, do 31.7.2015
4) Naformulovat doporučení, zda hlásit exc. tituly, které jsou zasílány do báze ANL, nebo
kompletní excerpci (s odkazem do regionální/oborové bibliografie) – E. Svobodová (NK) –
do 31.7.2015
5) Poslat Z. Mikulecké seznam titulů importovaných do báze v r. 2014. Tento seznam bude
obsahovat také instituce, které dané tituly do báze zaslaly – E. Svobodová (NK), splněno
6) Poslat anketu univerzitním a odborným knihovnám – E. Svobodová (SVK HK),
do 31.7.2015
7) Vypočítat, kolik by stálo zpracování záznamů standardním způsobem- Z. Mikulecká,
do 31.7.2015
8) Zjistit, kolik článků je zpracováno duplicitně, a kolik by se v koordinaci mohlo ušetřit
peněz – Z. Mikulecká do 31.7.2015
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9) Oslovit Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, PhDr. Radku Římanovou,
a požádat o sepsání jejího názoru na článkovou bibliografii (kvůli koncepci knihoven) –
E. Svobodová (SVK HK), do 31.7.2015
10) Přihlásit příspěvky na kolokvium u E. Svobodové (SVK HK) – členové sekce, do 15.
června 2015
11) Na příští zasedání sekce sepsat seznam tištěných bibliografií vydaných v r. 2015 –
A. Vitásková, každoročně
12) Do popisu báze ANL uvést, že výběrově obsahuje články od 2. poloviny 20. stol. E. Svobodová (NK), do 31.7.2015
13) Záznamy článků zpracované v roce 2015 v rámci programu VISK 9/1 lze do báze ANL
odesílat od 1. 4. 2015 do 29. února 2016 – garanti projektu v kooperujících knihovnách
14) Finální verze Vize vystavit na www stránkách SDRUK, teze Vize poslat Ústřední
knihovnické radě – E. Svobodová – do 30.4 2015, splněno.

(Zapsala Mgr. Mikulecká, doplnila Mgr. Svobodová)
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PŘÍLOHA Č. 1
BIBLIOGRAFIE V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH, BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOST ČLENSKÝCH
KNIHOVEN

STAV

Činnost pracoviště bibliografie a dokumentace pedagogické knihovny NPMK v roce
2014
Hlavní činnosti:
Dokumentační činnost:
Tvorba pedagogické bibliografické databáze. V roce 2014 jsme do PBD zpracovali 2343
záznamů, z toho 1127 bylo odesláno do ANL. Excerpujeme 118 titulů našich i zahraničních
pedagogických časopisů, z toho 45 titulů je excerpováno zároveň pro ANL. Na doplňování
databáze spolupracujeme s knihovnou Národního ústavu pro vzdělávání, odkud získáváme 2x
ročně dávku záznamů věnovaných odbornému školství a profesní přípravě. Od dubna 2014
pracujeme v systému Verbis.
Rešeršní a bibliografická činnost:
Z PBD jsme na objednávku zpracovali 145 rešerší, pravidelně 1x měsíčně vystavujeme dva
výběry ze zpracovaných titulů do informací o novinkách z českých a ze zahraničních časopisů
na webu knihovny, 1x za dva měsíce vystavujeme na webových stránkách novou tematickou
rešerši a 1x ročně na webu zveřejňujeme bibliografické soupisy článkové literatury k tématům
Ekonomika školství a Komeniologie v roce...
Další činnost:
Služby v bibliografické a komeniologické studovně, účast na retrokonverzi a revizi knižního
fondu, provádění exkurzí studentů a aktualizace stránek Centra pro školní knihovny
(metodický portál). Spolupráce na projektu digitalizace archivu Přemysla Pittra a Olgy
Fierzové (spolupráce na správě tezauru, supervize záznamů) a na přípravě tezauru pro další
projekt digitalizace archivu památníku holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. Práce na Slovníku
českých knihovníků: zpracování a vložení tří hesel (Jan Mauer, Fr. Suk a Ivana Hutařová) a
doplnění jednoho stávajícího (K. J. Beneš).
Personální zabezpečení:
V roce 2014 mělo pracoviště bibliografie a dokumentace 3 pracovnice na plný úvazek (jedna
z nich má na starost centrum pro školní knihovny) a 3 pracovnice na zkrácený úvazek (dvě na
0,4 a jedna na 0,5 úvazku).
Ostatní:
Knihovna se připravuje na rekonstrukci nových prostor v budově v Jeruzalémské ulici,
přestěhování je plánováno do konce prvního pololetí roku 2016. Potýkáme se s velkými
problémy v oblasti nákupu zahraničních titulů, kvůli stoupající ceně v důsledku udržovaného
vysokého kurzu koruny.
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Bibliograficko-informační činnost Krajské knihovny Karlovy Vary
V krajské knihovně pokračujeme v analytickém zpracování článků z periodik a sborníků
podle excerpčního zadání.
Personální změny. Školení podle nových pravidel RDA.
Analytický popis článků a sborníků:
Rok 2014 celkem: 2.370

1.čtvrletí 2015: 583

Autoritní záznamy korporací a akcí:
Rok 2014 celkem: 361

1.čtvrletí 2015

52

1.čtvrletí 2015:

7

Regionální osobnosti:
Rok 2014 celkem:

62

1.767

Zpracováváme i články s regionální tématikou z periodik, která jsou vyhledávána kolegyněmi
z čítárny (k nejzajímavějším patřil – Hlavsová, Jitka: Zpověď poutnice: Z Lokte až na konec
světa. Meduňka č. 5 (2014). O dvou životních vítězstvích autorky – zotavení zhoubné bujení a
pouť do španělské Compostely).
Zasíláme do Souborného katalogu CASLIN.
Do projektu ANAL+ v roce 2014 zpracovaly články 3 kolegyně - 1.214 záznamů.
Do národních autorit přispíváme jmennými, geografickými autoritami a autoritami korporací
a akcí.
Zpracovaly jsme bibliografii článků z odborných časopisů, sborníků a monografií vydaných
v Karlovarském kraji v roce 2014 - s tématikou architektonických památek, historie míst a
obcí pro časopis Průzkumy památek.
Zpětně zpracováváme sborníky - Historický seminář Karla Nejdla, Sborník Společnosti
kamenných křížů (2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009).
Za rok 2014 bylo zpracováno 65 rešerší. (jsou všechny placené)
Slovník knihovníků a informačních pracovníků, databáze.
Dotazy různého druhu chodí krajské knihovně na tři různé adresy (info@knihovnakvary.cz,
knihovna@knihovnakvary.cz ptejteseknihovny@knihovnakvary.cz ).
Elektronické dotazy 2014

6.814

Počet vstupů – elektronický katalog: vně 8.821; mimo 91.261
Návštěvy webových stránek 93.831.
Přispíváme pravidelně do periodika Mezi regály. Sledujeme ediční činnost zaměstnanců
knihovny.
Spolupráce s médii – 22 tiskových zpráv, 154 servisních zpráv pro média. Publikováno 199
zpráv o knihovně v regionálním i celostátním tisku. 3x byla knihovna v televizním vysílání
(TV ZAK, ČT 1, NOVA).
Provádí se monitoring tisku. Na adresy odběratelů 25.450 článků, z toho 19.959 denní
monitoring a 4.838 speciály; 653 knihovny.
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Příprava knih z regionálního fondu pro digitalizaci. (Přístupná na Krameriu.)
Pravidelně zasíláme novinky regionální literatury – Městská knihovna Cheb a Sokolov,
knihovna Muzea Karlovy Vary, archiv Karlovy Vary, knihovna Národního muzea Praha,
knihovna Historického ústavu AV ČR.
Pro poslankyni Wernerovou jsme zpracovali přehled aktivního regionálního tisku. Pro
redaktora Josefa Šorfu jsme připravili doporučující nabídku regionální literatury (literární
besedy s autory. Neobyčejné příběhy – Josef Škrábek, Tomáš Wizovský, ještě Jiří Schierl,
Pavel Andrš).
Účast na:
26. zasedání Sekce bibliografie SDRUK
v Hradci Králové.

28. - 29. 4. 2014 v Státní vědecké knihovně

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů v Pezinoku 5. – 7. 10. 2014.
Prezentace - Vinařství v oblasti Krušných hor (neúčast, příspěvek zaslán).
Gerda Lorenzová, Karlovy Vary 13. 4. 2015

Bibliografické a informační služby ve veřejných knihovnách Karlovarského kraje
Ke zjištění bibliografické činnosti v regionu jsem sestavila dotazník, kterým jsem přes
vedoucí regionálních služeb v krajské knihovně oslovila 36 veřejných knihoven
Karlovarského kraje. Zpátky se vrátilo pouze 11 vyplněných dotazníků. Prohlédla jsem ještě
webové stránky jednotlivých knihoven a závěry jsou tyto:
V Karlovarském kraji se nevytvářejí tištěné bibliografie. Městská knihovna Ostrov vytváří
Seznamy literatury na konkrétní téma. Městská knihovna Sokolov zprostředkovává Seznam
knižních novinek čtenářům.
Všechny veřejné knihovny regionu zodpovídají dotazy ústně, písemně-elektronicky
a telefonicky.
Službu „Ptejte se knihovny“ většina knihoven na svých webových stránkách doporučuje. Jen
málo je jich aktivně zapojeno. Jednou z nejaktivnějších je MěK Ostrov.
Monitoring tisku mimo krajské knihovny pro veřejnost nedělají. Jen pro svou potřebu.
Pravidelně přispívají do místního a krajského tisku. Některé i do knihovnického tisku (Nová
Role, Cheb, Karlovy Vary).
Rešeršní službu vedle krajské knihovny provozují čtyři velké knihovny:
Ostrov 10x ročně, Sokolov 3-5 ročně, Cheb a Chodov 5 ročně.
Chebská knihovna si vytváří faktografickou kartotéku regionálních informací.
Analytický popis článků z tisku v rámci lokálního systému Clavius zpracovávají MěK Cheb,
Sokolov, Ostrov, Chodov. Městská knihovna Ostrov je zasílá do SKATu. Vytváří i jmenné
autority a snaží se o korporativní autority.
Chtěla bych poukázat na dva významné pomocníky v bibliograficko-informační činnosti
regionu:
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Webová Encyklopedie města Chebu - on-line nejvýznamnější chebské památky
v Interaktivní encyklopedii města Chebu, která vám ke každé z nich nabízí kromě textové
části také fotografie, videa, audiozáznamy a zajímavé archiválie a muzeálie. Údaje o 950 více
či méně známých, minulých i současných obyvatelích Chebu. V jejich seznamu nechybí
historické osobnosti ani celebrity, základ však tvoří osudy obyčejných lidí, kteří v Chebu žijí
nebo žili.
Regionální internetová encyklopedie Karlovarského kraje – Památky a příroda
Karlovarska. Projekt věnovaný historickým památkám a přírodním krásám Karlovarského
kraje. Hodnotné je vždy připojení literatury, ze které bylo čerpáno.

Zpracovala Gerda Lorenzová
Karlovy Vary 13. 4. 2015

Bibliografická činnost SVK HK v r. 2014
Oddělení bibliografie SVK HK je samostatné oddělení, které spadá pod Odbor doplňování
a zpracování fondu. Oddělení má v současné době 4 zaměstnankyně na celkem 3,19
pracovního úvazku.
Zpracováváme cca 150-160 titulů regionálních periodik, (sborníků, časopisů, novin
a zpravodajů). Za r. 2014 bylo na našem oddělení vytvořeno 4 511 bibliografických záznamů
regionálních článků a téměř tisíc personálních a korporativních autoritních záznamů. Celkem
bylo ke konci roku 2014 v katalogu přes 120 tis. záznamů článků.
Spolupracujeme s NK na vytváření kooperačního systému článkové bibliografie. V rámci něj
bylo v pravidelných měsíčních exportech posláno do databáze ANL 557 bibliografických
záznamů z 21 pravidelně zasílaných titulů periodik a sborníků.
Pokračovali jsme v projektu z podprogramu VISK9/1 - Doplňování vybraných záznamů
článků do báze ANL. Na DPP bylo zpracováno a do báze ANL odesláno 1 224 zázn.
Na letošní rok je plánováno zpracovat 1800 záznamů. Zároveň zajišťujeme koordinaci tohoto
projektu.
Kromě toho se už několik let zabýváme zpětnou revizí článků z let 1992-2006
konvertovaných ze systému ISIS do Alephu (kontrola a dopracování chybějících autorit
personálních, korporativních i geografických, doplňuje se konspekt, LKR, chronologické
údaje atd.). V loňském roce bylo takto opraveno 8500 záznamů článků.
Oddělení bibliografie spolupracuje s oddělením akvizice (dodávání informací z regionálních
periodik o nových regionálních publikacích), s oddělením věcného zpracování (metodika
popisu (regionálních) autorit, předmětových hesel, chronologických údajů atp.), s oddělením
služeb knihovnám (předávání kopií článků o akcích v knihovnách regionu) a s oddělením PR
(předávání kopií článků o SVK HK; v loňském roce jsme pro toto oddělení připravovali
podklady pro kampaň k propagaci regionálních fondů) a s oddělením služeb (průběžně
konzultován přepis článkové kartotéky SRB do elektronické podoby, apod.)
Oddělení také spravuje archiv ediční činnosti knihovny a zaznamenává publikační činnost
zaměstnanců, udržuje odkazy na on-line katalogy knihoven v regionu a do webové rubriky
„O nás v tisku“ vkládá články z db Anopress.
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Spolupracujeme také na tvorbě Slovníku českých knihovníků, vytváříme nová hesla
knihovnických osobností z regionu a vzhledem k převedení databáze SČK z webových
stránek SDRUK do db NK opravujeme hesla stávající.
V současné době se spolu s oddělením digitalizace připravujeme na připojování plných textů
některých zdigitalizovaných dokumentů z Kraméria k vybraným bibliografickým záznamům.

Mgr. Zdeňka Mikulecká, 9. 4. 2015

Stav bibliografie v Královéhradeckém kraji
Královéhradecký kraj má 50 profesionálních knihoven. Z 6 pověřených knihoven budují
vlastní článkovou databázi pouze 3. Dále budují článkovou regionální databázi 2 městské
knihovny; jedna jako klasickou kartotéku, 1 knihovna by ráda s touto činností začala.
Na anketu o využívání ANL - regionální článkové bibliografie odpovědělo z 50 knihoven
pouze 16. Z nich využívá bázi ANL 8 knihoven, 10 knihoven využívá regionální článkovou
databázi SVK HK.
Vlastní článkovou bibliografii vytváří:
MK Náchod - 1 300 zázn., budována od roku 2008, vystavena na webu, nemají vyčleněný
úvazek na bibliografickou práci.
Knihovna města Hradce Králové: 41 438 zázn., budována od roku 1966 kartotéka, od roku
1996 báze i retrospektivně, vystavena na webu, součástí katalogu knihovny, necelý 1
úvazek, na němž se podílí několik lidí
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně: 22630 zázn., budována od roku 2006, na webu součástí
katalogu, 0,75 úvazku 1 pracovnice
Městská knihovna Vamberk: pouze tištěnou verzi, 80 zázn., není na webu, od roku 2006 bez
vyčleněného úvazku
Městská knihovna Úpice: článkovou bibliografii nemají, ale rádi by začali.
Městská knihovna, Hostinné: 100 zázn., budována od roku 1990, bez vyčleněného úvazku,
není na webu.
Bibliografie 2014:
SOUČEK, Jiří. Ing. Theodor Lokvenc, CSc. (1926-2013) - výběrová bibliografie. Opera
Corcontica = Krkonošské práce = Prace karkonoskie. Vrchlabí: Správa Krkonošského
národního parku, 2014, č. 51.
Knihovna města Hradce Králové
Řecko. Fakta a zajímavosti. Literatura z fondu Knihovny města Hradce Králové. 14 s. (60
výtisků)
Itálie. Fakta a zajímavosti. Literatura z fondu Knihovny města Hradce Králové. 14 s. (60
výtisků)
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17 výběrových bibliografií pro potřeby návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
2 bibliografické letáky :
První světová válka v literatuře : výběrový leták z fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.
Jičín : Knihovna Václava Čtvrtka, 2014. 4 s.
Hans Christian Andersen : bibliografický soupis díla z fondu Knihovny Václava Čtvrtka
v Jičíně. Jičín : Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, 2014. 4 s.

SVK HK
Skryté bibliografie
BUCHTOVÁ, Vladimíra, ed. Literární dílny: metodické listy k přednáškám a besedám
o literatuře z let 2012-2013. Díl VIII. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2014.
Nestr. ISBN 978-80-7052-113-7. Náklad 40 výtisků.
MACHÁČKOVÁ, Simona, ed. Pojďme si povídat: metodické listy k cestopisným besedám
v roce 2013. Díl VI. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2014, 98 s. ISBN 978-807052-114-4. Náklad 40 výtisků.
Činnost oddělení bibliografie MSVK za rok 2014
Bibliografická činnost
V průběhu roku bylo uloženo 2 432 analytických záznamů z regionálních tištěných periodik a
monografií (sborníků). Jsou zasílány průběžně do databáze ANL.
Databáze REGO – Regionální literatura MS kraje obsahuje 15 235 záznamů.
Retrospektivní regionální bibliografie byla v roce 2014 obohacena o 2 145 záznamů.
Databáze Retrospektivní regionální bibliografie obsahuje celkem 36 231 záznamů, je
rozdělena dle okresů (dokončena je práce na okresech Frýdek-Místek – dokončen 3/2015,
Karviná, Ostrava). Intenzivně se začalo pracovat na dalším okrese Nový Jičín (retrospektiva).
Tyto databáze jsou zároveň doplňovány o aktuální články a publikace.
V rámci projektu VISK 9/I – Obohacení záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná
jmenná a věcná metadata bylo uloženo 1 570 záznamů (na Dohodu o provedení práce 1200
záznamů, vlastním vklad (pracovnice OB) 370 záznamů). Získáno bylo 66 000,- (110,-/hod.).

Rešeršní činnost
Celkový počet zpracovaných rešerší byl 388 (z toho 350 jednorázových a 38 průběžných),
které obsahovaly 16 959 záznamů (v tištěné, ale především elektronické podobě). Mimo tyto
rešerše bylo zpracováno 5 požadavků na kopie rešerší. Dle oborového rozdělení stále vítězí
obory lékařské a společenské.
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Návštěvníci oddělení bibliografie
Fyzických návštěvníků oddělení bylo 7 487. Z toho 7 019 byli uživatelé internetu, 468 využili
i jiných služeb – přístupy do databází zpřístupněných pouze v odd. bibliografie (ASPI,
Anopress atd.). Obsáhlých informací (konzultací) bylo poskytnuto 1 634 (ústní, elektronické).

Mezi další činnost oddělení patří:
ZPRAVODAJE
Pro veřejnost zpřístupňujeme plné texty elektronických obecních zpravodajů na našem
serveru. K 31. 12. 2014 jsme zpřístupnili 177 zpravodajů (75% z vydávaných zpravodajů), 6
zpravodajů máme pouze v elektronické podobě (Bruzovský občasník, Zpravodaj obce
Mořkov, Obecní zpravodaj Slatina, Zprávičky naší sovičky, Zpravodaj obce Otice). (celkem
1311 jednotlivých ročníků). Pro vystavení a uložení zpravodajů máme vytvořený souhlas
obcí, který stačí potvrdit elektronicky.
MSVK trvale uchovává zpravodaje z Moravskoslezského kraje, tj. 300 obcí + 21 obvodů
města Ostravy. 225 obcí vydává obecní zpravodaj (40 z nich není v evidenci Ministerstva
kultury)

E-KNIHY
Na www máme pro naše uživatele elektronické knihy připravené ke stažení (ve formátech
PDF, mobi, ePub). Jejich nabídku budeme postupně rozšiřovat především o tituly s regionální
tematikou (knihy z 19. a počátku 20. století). Zatím 14 titulů (např. Ze slezských poutí 1912, Polská Ostrava a okolí – 1878, Pán Lysé Hory-1922)
Připravují se elektronické knihy autorů, kteří zemřeli jako oběti nacistické okupace
(červenec/srpen 2015) u příležitosti 70. výročí ostravsko-opavské operace a osvobození MSK.
Další:









Metodická pomoc, školení a konzultace pro uživatele nabízených databází a internetu.
Exkurze v multimediální studovně pro studenty středních škol, popř. další zájemce.
Konzultace k diplomovým pracím pro studenty VŠ z regionu (formální úprava
diplomové práce, citace použité literatury apod.).
Metodická pomoc a konzultace k vyhledávání informačních zdrojů pro pracovníky
knihoven Moravskoslezského kraje.
Aktualizace a úpravy hesel osobností v rámci Slovníku českých knihovníků.
Monitoring tisku pro potřeby vedení knihovny.
E-learning – opravy citací (modul 7) a rešerší (modul 8) – 2 cykly.
Návrhy oprav autorit v rámci systému Aleph.

Zpracovala Pavlína Szöke
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Databáze vytvářené Městskými knihovnami v MS Kraji (k 30. 3. 2015)

Městská knihovna Havířov
Analytický popis článků zahrnuje více než 13000 odkazů na články z především
regionálního tisku (od roku 1994). Obsahuje anotace s údaji, které přibližují obsah většiny
článků.
Osobnosti regionu zahrnuje osobnosti především z Karvinska a Těšínska, ale také z širšího
regionu - Těšínského Slezska, Opavska a Ostravska. Vytvářeno na základě článků z periodik a
jiných zdrojů. Anotace obsahuje základní údaje o osobnosti. V literatuře je přehled pramenů,
z nichž byly čerpány údaje
Je dostupné také na http://katalog.knih-havirov.cz/katalog/clpr50.htm
Události regionu zahrnuje události především z Havířova, Karvinska, Těšínska a některé
události širšího regionu (Ostravsko). Vytvářeno na základě článků z periodik, především
regionálních, pozvánek a plakátů. V anotaci jsou základní údaje o události (akci)
U každoročních akcí je vytvořen pouze jeden záznam s celkovou charakteristikou a v
literatuře jsou pak uvedeny články k dalším ročníkům
Regionální knihovny Karviná (údaje k 30. 9. 2014)
Databáze významných rodáků regionu Karvinska - Databáze obsahující nejvýznamnější
žijící i nežijící občany města Karviné a našeho regionu. V databázi je uvedeno datum a místo
narození (popř. úmrtí), profese rodáka (výtvarník, hudebník, spisovatel, právník, lékař,
vynálezce apod.) a další doplňující informace. Databáze je průběžně doplňována novými daty
u existujících záznamů i novými významnými osobnostmi. Databáze je využívána z důvodu
ochrany osobních údajů pro interní potřeby Regionální knihovny Karviná, popř. Statutární
město Karviná. (198 záznamů)
Databáze Rešerše – slouží k vyhledávání informací v knihovnou odebíraných časopisech a
denním tisku. Uživatelům je zpřístupněn systém rešeršních záznamů zpracovávaných v
Regionální knihovně Karviná od roku 1992. Je excerpováno více než 50 titulů lokálních i
celostátních periodik. Excerpují se výběrově články z novin, časopisů (regionální noviny,
odborné časopisy, společenské časopisy a populárně-naučné časopisy). Systém obsahuje
faktograficky přínosné články, články odborné, zprávy a informace o dění ve městě a okolí,
články o institucích na území města Karviné. Dále jsou zachyceny biografické články
(životopisné, jubilejní, rozhovory, profily osobností, vzpomínky), fejetony, sloupky, recenze
publikací různého zaměření. (28.981 záznamů). http://reserse.biblioset.cz
Databáze firem Městský informační systém – komplexní informační databanka města
Karviné, která již od roku 1999 slouží občanům, podnikatelům, návštěvníkům a pracovníkům
státní správy a samosprávy jako důležitý zdroj informací o dění ve městě. Systém poskytuje
nejen údaje o podnikatelských subjektech působících na území města Karviná, kde jaká firma
sídlí, jaké služby poskytuje, v jaké oblasti podniká, její provozní doba, ale rovněž jsou zde
informace o právě probíhající nebo připravovaných kulturních akcích. (1.720 záznamů),
http://www.rkka.cz/ibox/
Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska - je fulltextovou databází osobností,
které se narodily nebo působily na území Těšínského Slezska. (více než 5746 hesel) Na tvorbě
EBSTS se podílela Vědecká a studijní knihovna v Polském Těšíně (Ksiąźnica Cieszyńska). O
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jeho překlad do češtiny se postarali odborní pracovníci a externí spolupracovníci Regionální
knihovny Karviná. http://rkka.cz/ebs
Knihovna Petra Bezruče Opava
Databáze regionálních osobností, lze vyhledávat záznamy osobností, které se na Opavsku
narodily, zemřely či zde působily. Je možné vyhledávat nejen podle jmen osobností, ale i
podle mnoha dalších hledisek a jejich vzájemných kombinací, např. oboru působení, povolání,
místa narození a úmrtí, instituce působení apod.
Novinové a časopisecké články týkající se Opavy a Opavska
Knihovna města Ostravy



Regionální autority
Excerpce článků z regionálních periodik

Městská knihovna Krnov


Regionální databáze osobností Krnova

Městská knihovna Nový Jičín


databáze Kalendář akcí v Novém Jičíně (události)

Městská knihovna Bruntál


Regionální databáze osobností Bruntálska

Zpráva o činnosti bibliografického oddělení KVK v Liberci
V oddělení pracují čtyři pracovníci na plný úvazek. Činností oddělení je excerpce
regionálních periodik, vytváření databáze regionálních autorit, vytváření rešerší, péče o fondy
regionální literatury, Rakouské knihovny, knihovny francouzské literatury a starých a
vzácných tisků. Od prosince 2014 oddělení připravuje dokumenty pro krajskou digitalizaci.

Analytické zpracování článků
Celkem bylo vloženo 1822 článků.
Do kooperačního systému národní bibliografie zasláno 752 článků.
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Vývoj článkové excerpce za léta 2010 až 2014
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Příčiny poklesu počtu vytvořených záznamů od r. 2011:


dokončení retrokatalogizace česky psaných sborníků konferencí vydaných Technickou
univerzitou v Liberci od r. 1993; v posledních dvou letech se zpětně katalogizovaly
převážně cizojazyčné sborníky TUL, které jsou náročnější na zpracování



omezení excerpce denního tisku, to se projevilo i na záznamech poslaných do
Souborného katalogu, kam se záznamy z denního tisku také posílají

Skenování plných textů článků a jejich navazování na bibliografické záznamy se na poklesu
počtu naopak moc neprojevilo, protože se s tím začalo již v r. 2010.

Předpokládám, že počet excerpovaných záznamů v následujících letech zůstane konstantní,
protože excerpční základna se celkem stabilizovala.

Skenování článků
Pokračuje skenování článků včetně článků z denního tisku. Od letošního roku je již možné
články navazovat na bibl. záznamy v IPACu ihned po jejich naskenování bez intervence
systémové knihovnice.

VISK 9/I
KVK v Liberci se v r. 2014 zapojila do projektu VISK9/I Doplňování vybraných záznamů
článků do báze ANL. V rámci tohoto projektu bylo zpracováno 1016 bibl. záznamů článků
z 9 celostátních časopisů (zpracovaly čtyři katalogizátorky). Tento projekt je zpracováván nad
rámec pracovního úvazku v rámci Bibliografického oddělení.

Autority
Celkově bylo vytvořeno 92 jmenných autorit.
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Podíl jmenných autorit z let 2010 až 2014 na celkovém množství
regionálních jmenných autorit
celkem 1792; 100%

46; 2%

92; 4%

104; 5%

do 2009
2010

192;
9%

2011

129; 6%

2012
1604; 74%

2013
2014

Rešerše

Bylo vypracováno 54 rešerši v celkové ceně 9 837,50 Kč.
Přehled vypracovaných rešerší za léta 2010 až 2014
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Byla dokončena katalogizace hotových rešerší z minulých let a jejich zpřístupnění
v plném textu v katalogu KVK.
Bibliografie
Byl vytvořen do 2. čísla 15. ročníku sborníku Fontes Nissae „Výběrový soupis literatury
k dějinám Libereckého kraje za rok 2013“. O proti minulým letům byl soupis rozšířen
i o monografiické publikace a pro přehlednost byl rozčleněn podle okresů.
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Dotazy zadané mimo systém „Ptejte se knihovny“
Vyřízeno 15 různě komplikovaných faktografických dotazů prostřednictvím e-mailu, ústně
nebo telefonicky.

Přehled zodpovězených dotazů
(údaje jsou sledovány od roku 2010)
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Dotazy v systému „Ptejte se knihovny“
Celkem dotazů bylo 36
Dotazy v systému "Ptejte se Knihovny"
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Staré a vzácné tisky
Celkem bylo učiněno 83 prezenčních výpůjček z fondu starých a vzácných tisků.
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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. Byla provedena pravidelná očista a údržba fondu.

Digitalizace
V rámci projektu „digitalizace novin Stráž severu 1945 až 1952“ podaného do VISKu 7
došlo z digitalizování všech dostupných ročníků těchto regionálních novin: Stráž severu
1945-1952, Naše hory 1919-1938 a Cesta míru 1952-1959. Celková částka za digitalizaci
činila 193 000,20- Kč (135 000,- VISK 7 a 58 000,20- KVK v Liberci) a bylo zdigitalizováno
celkem 23 914 stran.
Z finančního příspěveku od firmy LIS ve výši 50 000,- Kč byly digitalizovány starý tisk
(Rohnova kronika panství Frýdlant a Liberec), regionální periodikum z let 1848 až 1849
(Reichenberger Wochenbericht) a regionální vlastivědný časopis (Od Ještěda
k Troskám).
V prosinci po dlouhém očekávání začala krajská digitalizace.

Francouzská knihovna
Od Alliance francaise de Liberec bylo do fondu Francouzské knihovny získáno několik
desítek kusů francouzských časopisů vydaných kolem r. 2010.

Od Francouzského institutu v Praze bylo do fondu Francouzské knihovny získáno 17
francouzsky psaných převážně odborných publikací v hodnotě ca 8970,- Kč

Exkurze pro veřejnost - „Seznamka“
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Různé
Byly zahájeny práce na úpravě rubriky historie knihovny na webu KVK.
Bylo vydáno mimořádné číslo Světlíku k výročím knihovny v roce 2014
Oddělení koordinovalo praxi sedmi studentů oboru kulturně-historická a muzeologická
studia katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci.
Pomáháme zajišťovat služby ve studijní knihovně v rozsahu 12-ti hodin týdně a od září
2013 6-ti hodin týdně na Informační službě. V případě potřeby též ve skladech. Podílíme se
na zajišťování sobotních služeb.
Kolegyně Holčáková a Sanetrníková pracují (spolupracují) v dramaturgické radě
a podílejí se na akcích připravovaných radou (např. Noc s baterkou, Živá knihovna a Ples
v knihovně).
Kolegyně Sanetrníková chodí číst klientům Domova Seniorů ve Františkově. V loňském
roce četla celkem 20x. Celková účast byla 135 posluchačů
Kolegyně Sanetrníková organizačně zajišťovala akci LITERATOUR 2014 (5.5.2014). Účast
byla 70 lidí.
Kolegyně Holčáková také připravuje tematický výběr z publikací k přednáškám v KVK.
Kolegyně Holčáková připravovala pracovní listy k workshopu pro středoškolské studenty +
jeden workshop uskutečnila spolu se Zdeňkem Rakušanem.
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Kolegyně Holčáková prezentovala příspěvek „Regionální zdroje dostupné v online katalogu
KVK v Liberci“ na Semináři o správě knihoven archivů a muzeí 29. 4. 2014.
Kolegyně Holčáková a Sanetrníková se také podílejí na exkurzích pro školy a objednané
skupiny návštěvníků. Většinou provádějí cizojazyčné exkurze (angličtina, němčina).

Zpracoval Václav Kříček za pomoci podkladů od M. Sanetrníkové a T. Holčákové
V Liberci 10. 4. 2015

Bibliografie v Libereckém kraji 2014
Tištěné bibliografie, které vyšly v roce 2014 v Libereckém kraji
Kozojed, Petr. Bibliografie historicko-vlastivědné literatury okresu Česká Lípa za rok 2013.
Česká Lípa, Státní okresní archív v České Lípě 2014. 115 s.
Kříček, Václav. Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje za rok 2012. Fontes
Nissae = Prameny Nisy, 2014, roč. 15, č. 2, s. 105-111. ISSN 1213-5097
Analytický rozpis článků
provádí Městská knihovna v České Lípě a zasílá do souborného katalogu SKAT

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě – bibliografické aktivity v roce 2014
V Krajské knihovně Vysočiny (dále jen KKV) není samostatné oddělení bibliografie.
Bibliografické práce jsou součástí pracovních náplní pracovníků studovny (2).
Aktivity:









KKV pro informační a rešeršní služby používá databáze: EBSCOhost Academic
Search Elite, WOK, NAXOS, Anopress a CODEXIS
V roce 2014 bylo z regionálních periodik excerpováno a do ANL odesláno
317 záznamů článků
Bylo zodpovězeno 891 ústních dotazů a bylo poskytnuto 78 konzultací pro
91 uživatelů, Pomocí služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno 15 dotazů, bylo
uskutečněno 9 lekcí informační výchovy pro 168 žáků středních i základních škol
a bylo vyhotoveno 44 rešerší
Pro Národní památkový ústav v Praze pro časopis Průzkumy památek byla
vypracována bibliografie architektonických památek, historie míst a obcí z odborných
časopisů, sborníků a monografií za oblast kraje Vysočina (podle místa vydání) za rok
2013
V rámci projektu obohacování záznamů článků zobrazených v ANL+ o vybraná
jmenná a věcná metadata bylo zpracováno 1 003 záznamů článků z periodik
Kraj Vysočina v roce 2013. 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
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Od roku 2008 pokračují práce na elektronické databázi Historie Havlíčkobrodska (ve
spolupráci s Muzeem Vysočina v Havlíčkově Brodě a Státním okresním archivem
v Havlíčkově Brodě)
Vydáváme
Elektronický
časopis
Knihovnický
zpravodaj
Vysočiny
http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1192

Mgr. Eva Benáková
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod, duben 2015

Bibliografie v Kraji Vysočina
V Kraji Vysočina pracuje 31 městských knihoven, z nichž 6 vyvíjí bibliografické aktivity.
Jsou to městské knihovny v Chotěboři, Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči, Velkém Meziříčí a
Žďáru nad Sázavou. Jedná se analytický popis článků z regionálních periodik a o vytváření
databází regionálních osobností.
Záznamy článků i informace o jednotlivých osobnostech jsou přístupné prostřednictví on-line
katalogů jednotlivých knihoven. Záznamy článků jsou rovněž součástí souborného katalogu
SKAT.

Vědecká knihovna v Olomouci
V současné době se bibliografie nevydává.
Bibliografická činnost je zahrnuta do oddělení Informačních služeb. Hlavní náplní je
zodpovídání dotazů, zpracování rešerší (za rok 2014 bylo zpracováno 72, seznam je na
stránkách knihovny) a analytické zpracování regionálních článků. Excerpováno je 32
regionálních periodik, články jsou zasílány pravidelně do ANL (za rok 2014 - 1687 záznamů).
Oddělení pracovalo na projektu ANL+, zpracováno bylo 1207 článků. V roce 2015 bude
spolupráce pokračovat v omezeném režimu.
V rámci oddělení jsou řešeny otázky databází, přístup a práce s nimi. Jsou zpracovávány
dotazy v rámci Ptejte se knihovny. Oddělení pořádá kurzy práce s internetem pro seniory
a kurzy „Citační etiky“ pro střední školy.
Databáze REGO se udržuje v aktuálním stavu, ale dále se nevytváří nové záznamy.
Olomoucký kraj
Bibliografie tištěná nevyšla.
Knihovny excerpovaly podle rozdělovníku, který měl SKAT, tak aby se jednotlivá periodika
nepřekrývala, cca 5-7 let se již seznam nedodržuje a každý si excerpuje dle svého uvážení.
Jedná se zejména o regionální periodika, ale i deníky nebo sborníky, ovšem výběrově, dle
potřeb kniihovny.
Olomouc – excerpuje výběrově hlavně regionální periodika, články jsou součástí databáze
SKAT články, tvoří databázi Regionálních osobností.
Prostějov – excerpuje výběrově regionální periodika, články jsou součástí databáze SKAT,
tvoří databázi Regionálních osobností.
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Přerov - excerpuje výběrově regionální periodika, články jsou součástí databáze SKAT, tvoří
databázi Regionálních osobností.
Šumperk – výběrově excerpuje hlavně regionální periodika, články jsou nejsou součástí
databáze SKAT články, tvoří databázi Regionálních osobností.
Jeseník - výběrově excerpuje hlavně regionální periodika, tvoří databázi Regionálních
osobností.

Jihočeská vědecká knihovna – Regionální oddělení
Hodnocení činnosti 2014













Dokončení revize fondu regionální literatury (cca. 30.000 knihovních jednotek)
Digitalizace regionálních periodik službou – celkem zdigitalizováno cca 360.000
stran, tj. cca 60 regionálních titulů
Počet odeslaných záznamů do systému ANL (leden-prosinec): 3.264
Účast na projektu Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v rámci
programu VISK9/I – celkem odesláno 800 záznamů do databáze ANL + podíl
knihovny na projektu (zajištění projektu, supervize článků a autorit)
Zajištění výstavky k 100. výročí narození Bohumila Hrabala – březen
Zajištění výstavky k 100. výročí zahájení 1. světové války – červen-září
Účast na zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii v Hradci Králové ve dnech 28. 29. 4. 2014.
Příspěvek a vystoupení na konferenci Knihovny současnosti 2014 Česká (národní?) článková bibliografie – přežitek, nebo moderní služba čtenářům?
Olomouc 9. 9. -11. 9. 2014
Účast na Kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografů, Pezinok
(Slovensko)
5. 10.- 7. 10. 2014; Kolokvium zorganizovala Slovenská asociácia knižníc, Sdružení
knihoven ČR a Malokarpatská knižnica v Pezinku v rámci Měsíce česko-slovenské
kulturní spolupráce.
Průběžně pokračuje doplňování elektronické čítanky šumavských německých autorů
Kohoutí kříž, dostupné na: http://www.kohoutikriz.org/
Ediční činnost: Příprava vydání 7. svazku ediční řady JVK:
KOŠNAROVÁ, Veronika. Kouzelník s hračkami, hledač nových krás : básnické dílo
Josefa Bartušky v kontextu tvorby skupiny Linie a meziválečné avantgardy.

Stav bibliografie v regionu
Městské knihovny (dříve okresní) Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice,
Strakonice, Tábor – exerpují okresní mutace regionálních deníků, výběrově i celostátní deníky
a další regionální periodika, přispívají do souborného katalogu článků SKAT, exerpce je
zaměřena na daný okres.
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Informace z odd. Regionální bibliografie SVK Kladno (za rok 2014)
Článková bibliografie – tvorba databáze článků
V r. 2014 jsme zpracovali 5 894 záznamů článků z 255 titulů, z toho bylo 18 titulů odborných
seriálů s celostátní působností. Celkem obsahuje databáze článků 91 640 záznamů článků.
Pro Národní knihovnu ČR excerpujeme pravidelně 45 titulů seriálů. V r. 2014 jsme do
databáze ANL poslali 3422 záznamů článků.
Oddělení regionální bibliografie se zúčastnilo projektu „Obohacení záznamů článků
zobrazených v ANL + o vybraná jmenná a věcná metadata“, na který byla získána dotace
z programu Ministerstva kultury ČR VISK 9. V rámci tohoto projektu bylo zasláno do NK
1125 záznamu z 5 koordinátorem vybraných titulů (Česko-lužický věstník, Effatha, XB-1,
History revue a Souvislosti).
REOS, REFA, REFAG
Pokračovalo doplňování
Středočeského kraje.

a

aktualizace

databáze

osobností,

památek

a

místopisu

Databáze regionálních osobností Středočeského kraje - REOS obsahuje 12 369 záznamů, je
součástí souboru autorit osobních jmen.
Databáze regionálních památek - REFA obsahuje 4 226 záznamů, je součástí souboru autorit
korporací.
Databáze regionálního místopisu a přírodních památek - REFAG obsahuje 2 207 záznamů, je
součástí souboru autorit geografických jmen.
Oddělení regionální bibliografie spolu s oddělením automatizace se podílelo na realizaci
projektu „Virtuální Středočeský kraj v databázích SVK v Kladně“, na který byla získána
dotace z programu Ministerstva kultury ČR VISK 3. Cílem projektu bylo obohacení záznamů
regionálních databází a zkvalitnění a rozšíření možností jejich prezentace pro uživatele. Díky
modulu Content Server se faktografické databáze stávají multimediální. Jsou obohaceny o
obsáhlou fotogalerii (přes 2100 fotek) s popisky a informacemi o autorech fotografií a roku
jejich pořízení, o zvukové, audiovizuální a textové soubory.
Záznamy regionálních osobností a památek lze vyhledat také internetovým vyhledávačem
Googlem. Upozorňujeme na ně také každý měsíc na našich webových stránkách v rubrice
Kalendárium osobností a Památka měsíce.
REDO (Souborná databáze regionálních dokumentů) – knihy, seriály
Ve spolupráci s knihovnami Středočeského kraje byla aktualizována Souborná databáze
obsahově regionálních dokumentů, která je vytvářena přebíráním záznamů regionálních
dokumentů z jednotlivých knihoven Středočeského kraje v elektronické podobě.
Databáze REDO – knihy obsahuje přes 10 884 záznamů z 16 městských knihoven
Středočeského kraje a 3 odborných knihoven. Význam má např. při akvizici regionálních
dokumentů a povinných výtisků nebo při digitalizaci regionálního fondu. S přispívajícími
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knihovnami máme jednou za dva roky pracovní schůzku, kde si vyměňujeme zkušenosti
v oblasti regionální bibliografie.
Ve všech spolupracujících knihovnách excerpují v úplnosti alespoň jeden titul deníku nebo
týdeníku vycházející v jejich regionu. Většina těchto knihoven si rovněž vytváří databázi
regionálních osobností, někde také regionálních památek. ¨
Databáze REDO – seriály (souborná databáze regionálních seriálů vycházejících na území
Středočeského kraje v 1. pol. 20. stol.) obsahuje 924 záznamů propojených se záznamy
autorit.
Nejenom z našeho katalogu, ale i z regionální souborné databáze knih a seriálů jsou vytvářeny
vazby na digitální kopie regionálních dokumentů, které byly zpracovány při realizaci projektu
Rozvoj eGovermentu ve Středočeském kraji a nyní jsou postupně zpřístupněny v systému
Kramerius. Digitalní vazby na článkovou bibliografii zatím nemáme, ale výhledově bychom
je také chtěli zrealizovat.
Z regionálních databází jsou na objednávku společně s odborem služeb vypracovávány
tematické rešerše. (Cena pro registrovaného čtenáře je 50 Kč, pro neregistrované 100 Kč.).
Pro zájemce připravujeme virtuální prohlídky regionálních databází. Každý měsíc je
zpracováno kalendárium a památka měsíce.
Průběžně aktualizujeme záznamy v dtb. Slovník českých knihovníků. Přispíváme do dtb.
Obálky knih, kdy skenujeme obálky a obsahy nově vydaných regionálních publikací.

V Kladně 23. 4. 2014

PhDr. Eva Wróblewská
odd. Regionální bibliografie SVK

Oddělení bibliografie a informačních služeb Krajské knihovny Františka Bartoše ve
Zlíně v roce 2014


zpracováno 1912 záznamů článků, do ČNB bylo odesláno 597 záznamů



v rámci projektu VISK9/ANL+ odesláno 600 záznamů článků



vypracováno 22 rešerší



oddělní zabezpečuje chod Informačního a referenčního centra a studovny
o zodpovězeno 2362 náročnějších dotazů a dotazů regionálního charakteru
o vypůjčeno 797 titulů prezenční literatury
o zprostředkováno 56 přístupů do norem, 450 přístupů do ASPI a 156 přístupů
do Anopressu



na oddělení přešla správa služby „Ptejte se knihovny“ (219 dotazů) a e-mailové
komunikace přes info@kfbz.cz (144 dotazů)



oddělení připravuje výstavy, ať již ve vitrínách, či na panelech – uskutečněno 21
výstav
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zavedeny komentované prohlídky výstav



zajištěn chod 7 besed a 2 vernisáží



provedena kontrola bezpečnostních pásek a čipů z příruční knihovny



uskutečněna dvě odborná školení Elektronické informační zdroje a Rešeršní strategie



zpracováno Kalendárium osobností města Zlína pro rok 2015



navázána spolupráce na Literárním místopisu



oddělení se spolupodílelo na organizace Literárního jara, Muzejní noci a Dne pro
dětskou knihu



průběžná správa facebookového profilu knihovny a facebookového profilu a webové
stránky Literárního jara



oddělení se spolupodílelo i na organizace akce Svět bez hranic zaměřené na tři země,
v souvislosti s touto akcí byly vytvořeny 3 výběrové bibliografie dokumentů ve fondu
knihovny o Vietnamu, Mongolsku a Rusku



uspořádán zkušební vánoční K-kvíz (vědomostní soutěž)



pravidelně vyhledávány obecní zpravodaje v elektronické podobě a ukládány do
databáze elektronických zpravodajů

Zpracovala: E. Filípková
Oddělení Historické bibliografie Historického ústavu AV ČR, v.v.i. v roce 2014

Ve třetím roce řešení projektu velké infrastruktury Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ)
se řešitelský tým soustředil na další vývoj databáze, především zpracování nových dat
průběžné i retrospektivní bibliografie. Databáze Bibliografie dějin Českých zemí
(http://biblio.hiu.cas.cz/) v současnosti obsahuje 341 299 záznamů (stav k datu 6. 1. 2015).
Všechna data zapsaná v roce 2014 respektují mezinárodní formát MARC21.
Databáze byla dále rozvíjena, probíhaly opravy starších dat a obohacování záznamů (odkazy
na digitální knihovny, webové stránky vědeckých časopisů, vkládání a připojování plných
textů k záznamům). Nově bylo zpracováno v roce 2014 celkem 18 640 záznamů o domácí i
zahraniční literatuře oboru historie a příbuzných vědních oborů.
Data jsou přístupná prostřednictvím webové stránky projektu v české, anglické a německé
verzi. Všechna data jsou volně dostupná bez nutnosti registrace. Tvorbu vlastních rešerší,
zasílání dat prostřednictvím emailové pošty nebo vkládání připomínek zpřístupňuje web
BDČZ uživatelům na základě jejich registrace.
Ve spolupráci s firmou KP-SYS probíhal další vývoj katalogizačního softwaru Verbis,
především softwaru pro pořádání tištěných bibliografií (tzv. vytváření kolekcí). Byl dokončen
vývoj softwaru pro CD-ROM a vydána bibliografie knih a článků v časopisech a sbornících
z oboru historie vydaných po roce 1990 (výběrově od roku 1945), které mají bohemikální
charakter (český autor, české téma, vydáno v České republice) v počtu 189 258 záznamů.
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Probíhalo další obohacování záznamů (odkazy na digitální knihovny, připojování plných
textů).
Roste zájem o rešeršní služby z řad domácích i zahraničních uživatelů, mezi žadateli o rešerše
mají výraznou převahu studenti vysokých škol, kteří využívají služeb BDČZ při přípravě
svých kvalifikačních prací. Celkem bylo v roce 2014 zpracováno 36 rešerší a zodpovězeno
zhruba trojnásobné množství badatelských dotazů. Vybrané příklady rešeršních výstupů jsou
přístupné na webové stránce projektu BDČZ . Webová stránka poskytuje možnost poslat
žádost o řešerši prostřednictvím jednoduchého formuláře (http://biblio.hiu.cas.cz/resersnisluzby).
BDČZ navázala spolupráci s Národní knihovnou ČR v oblasti tvorby jmenných autorit. Po
proškolení bylo v červenci 2014 zahájeno odesílání záznamů do Národní knihovny ČR (do
konce března 2015 celkem 391 záznamů, z toho nových 157, návrhů oprav 234).
V roce 2014 proběhla návštěva zástupkyně HÚ AV ČR v Historickém ústavu SAV v rámci
jednání o možnostech prohloubení vzájemné spolupráce. Na základě jednání poskytlo
Bibliografické oddělení HÚ AV ČR na svém serveru od roku 2015 prostor pro zveřejnění
databází historické literatury od roku 1990 (46 483 záznamů) a Historického časopisu za léta
1953-1989 (7695 záznamů). Bylo tak vytvořeno technické zázemí pro významnou slovenskou
databázi, která je veřejně přístupná na adrese http://databazy.dejiny.sk/. V únoru 2015
proběhlo v Praze jednání o možnostech migrace dat obou slovenských databází do systému
Verbis ve spolupráci s firmou KP-SYS a jejich zveřejnění na společných webových stránkách
s možností vyhledávání v českých i slovenských databázích zároveň. Ve stejném termínu se
počítá i s uzavřením nové smlouvy o spolupráci českého a slovenského bibliografického
pracoviště.
V roce 2014 byly shromážděny a připraveny do tisku příspěvky z páté konference
mezinárodního projektu Evropské historické bibliografie nazvané „Historical Bibliography as
an Essential Source for Historiography“, kterou organizačně připravilo bibliografické
oddělení Historického ústavu AV ČR s podporou projektu BDČZ Praha, vila Lanna 7. - 8.
listopadu 2013). Smlouva o vydání sborníku byla uzavřena s nakladatelstvím Cambridge
Scholars Publishing (Velká Británie), které projevilo zájem o jeho vydání. Na základě
smlouvy dojde k vydání konferenčního sborníku v průběhu roku 2015.
Projekt BDČZ byl prezentován v rámci Týdne vědy a techniky na dni otevřených dveří
v Historickém ústavu v Praze a v Brně dne 8. 11. 2014. Odborná veřejnost byla seznámena
s projektem na 26. setkání sekce SDRUK pro bibliografii (Studijní a vědecká knihovna v
Hradci Králové, 28. - 29. 4. 2014). Úspěšná byla prezentace projektu na 26. ročníku
konference o profesionálních informačních zdrojích INFORUM (Vysoká škola ekonomická v
Praze, 27. - 28. 5. 2014) a na Mezinárodním kolokviu českých, moravských a slovenských
bibliografů v Malokarpatské knihovně v Pezinku ve dnech 5. – 7. 10. 2014. Dne 19. listopadu
2014 uspořádaly Oddělení historické bibliografie Historického ústavu Akademie věd ČR a
firma KP-SYS v kongresovém sále Historického ústavu AV ČR setkání uživatelů
knihovnických systémů firmy KP-SYS, kde byly uživatelům z řad knihovníků odborných,
specializovaných i městských knihoven představeny možnosti vyhledávání v databázi BDČZ
včetně odkazů na plné texty v digitálních knihovnách a plné texty připojené k jednotlivým
záznamům.
Projekt BDČZ je vystaven též na samostatných stránkách na sociálních sítích Facebook a
Twitter v české a anglické verzi. Probíhá pravidelná aktualizace těchto prezentací.
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2014,
-,
03.04.2014.
ISSN
2196-5307.
Dostupný
z:
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5290>.
Benáková, E. ; Dragoun, Z. ; Drozda, J. ; Hajžmanová, L. ; Horčáková, Václava ; Kynčlová,
B. ; Laniarová, O. ; Lorenzová, G. ; Nováková, I. ; Prokopová, Z. ; Roubíčková, D. ; Slavík, J.
; Stádníková, Z. ; Suchá, V. ; Svobodová, V. ; Vařilová, Z. Z odborného tisku. Průzkumy
památek v odborném tisku za rok 2013. In: Průzkumy památek Roč. 21, 2014, č. 2, s. 199232. 2014. Dostupný z: <http://www.pruzkumypamatek.cz/>.
Horčáková, V. Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ). In Kubíček, J. (ed.). Sdružení
knihoven České republiky v roce 2013. Ročenka. Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2014. s.
121-127. ISBN 978-80-86249-70-4.
Horčáková, V. Bibliografický soupis prací Evy Broklové. In Tomeš, J.; Vašek, R. (ed.).
Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Praha : Masarykův
ústav a Archiv AV ČR, v.v.i, 2014. s. 189-207. ISBN 978-80-87782-22-4.
Horčáková, V. ; Rexová, K. Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český časopis
historický. Roč. 112, č. 1 (2014), s. 171-182. ISSN 0862-6111.
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Horčáková, V. ; Rexová, K. Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český časopis
historický. Roč. 112, č. 2 (2014), s. 356-368. ISSN 0862-6111.
Horčáková, V. ; Rexová, K. Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český časopis
historický. Roč. 112, č. 3 (2014), s. 577-591. ISSN 0862-6111.
Horčáková, V. ; Rexová, K. Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český časopis
historický. Roč. 112, č. 3 (2014), s. 577-591. ISSN 0862-6111.
Horčáková, V. ; Rexová, K. Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český časopis
historický. Roč. 112, č. 4 (2014), s. 834-849.. ISSN 0862-6111.
Horčáková, V. ; Rexová, K. ; Jůnová Macková, A. Konference o německých historických
bibliografiích. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2013, roč. 182, 3-4, s. 103-106.
ISSN 1214-0627.
Horčáková, V. Fischer, Petr Matěj. In Biografický slovník českých zemí. Sešit 17. Fi-Fn.
Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 231-232. ISBN 978-80-200-2424-4.
Horčáková, V. Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ). In Bibliografický zborník 2013.
Martin : Slovenská národná knižnica, Národná bibliografia, 2014, s. 76-82. ISBN 978-808149-040-8. [Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů, Zlín, 06.1008.10.2013,
CZ].
Dostupný
z:
<
http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/BIBLIO_zbornik_2013.pdf>.
Horčáková, Václava ; Havelková, M. Praha poslední třetiny 19. století v karikatuře. In
Posterová sekce. Praha : Historický ústav, 2014. [Historické krajiny obrazem a písmem.
Historickogografická konference /10./, Praha, 29.01.2014, CZ].
Semotanová, E. a kol. Akademický atlas českých dějin. Praha : Academia, 2014. 559 s. ISBN
978-80-200-2182-3. (bibliografie na s. XXII-XXIII)
Pánek, J. Poznámky historika k historické bibliografii. Čtenář. Měsíčník pro knihovny. 2014,
roč. 86, č. 11, 2014. s. 410-414.
Macháček, M.; Horčáková, V. Bibliografie prací prof. PhDr. Jana Rychlíka, CSc. In: Dvě
století nacionalismu : Pocta prof. Janu Rychlíkovi. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV
ČR,v.v.i. : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014 s. 97-162.
Marek, P. a kol. Historik a jeho dílo. Kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše
Trapla, CSc. Oloumouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2014. ISBN 978-80-244-4258-7
(BDČZ podpořila vydání knihy)

Přehled činnosti regionální studovny Krajské knihovny v Pardubicích za rok 2014

2. 8. 2014 byla k výročí barona Artura Krause vydána bibliografie, byla rozeslána všem
krajským knihovnám, knihovnám s právem povinného výtisku a padesáti profesionálním
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knihovnám Pardubického kraje. Zúčastnili jsme se městských oslav výročí narození A.
Krause, součástí akce byl i křest bibliografie. Pro čtenáře jsme ke zmíněnému výročí
připravili i křížovku a kviz a odměnili úspěšné řešitele.
V rámci každodenní excerpce bylo do souborného katalogu zasláno 613 záznamů článků
z deníků a 265 záznamů článků z časopisů. Přes 800 záznamů pak bylo zpracováno do naší
databáze (neposílalo se).
V rámci projektu VISK9/I bylo zasláno 817 záznamů (časová dotace 400 hodin).
Pro databázi Krajské knihovny zpracováno celkem 728 záznamů.
Rešerší bylo v roce 2014 (se všeobecnou studovnou) zpracováno celkem 42.
Letos se knihovna účastní oslav výročí Jana Pernera. Bude vydána personální bibliografie
(plánováno na červen 2015). Regionální studovna uspořádá rovněž výstavu v prostorách
knihovny (září 2015). Výstavek na skleněných panelech bylo za uplynulé období celkem 12.
Plánujeme také konečně vydat avizovanou Bibliografii měst a obcí okresu Pardubice.
Pokračuje spolupráce s elektronickou encyklopedií města Pardubic, v loňském roce
zpracováno 19 hesel (celkem již 52 hesla).
Začínáme také pracovat na publikaci, kterou chceme vydat v roce 2017 ke 120. výročí
pardubické knihovny.
V letošním roce budeme také stěhovat část našeho fondu do depozitářů.

Stav bibliografie v Pardubickém kraji
V Pardubickém kraji byly v roce 2014 vydány pouze dvě bibliografie: Krajská knihovna
v Pardubicích vydala bibliografii k 160. výročí narození barona Artura Krause. Druhou
bibliografii vydalo Městské muzeum a galerie v Poličce. Autora jsou Blažena Junková, David
Junek a Hana Vondrová, název je Bibliografie města Poličky a Poličska ve fondech knihovny
Městského muzea a galerie Polička. Další bibliografická činnost v knihovnách Pardubického
kraje je zatím téměř nulová, pouze Městská knihovna v Chrudimi plánuje v letošním roce
začít s analytickým rozpisem některých periodik Chrudimska. Do souborného katalogu ale
žádná z městských knihoven v kraji zatím nepřispívá.

Knihovna Národního muzea
Knihovna Národního muzea je od roku 2011 přechodně, po dobu rekonstrukce Hlavní
budovy, umístěna v Nové budově bývalého Federálního shromáždění. Provoz knihovny je
realizován ve studovnách v Nové budově a na Zbraslavi a dále ve studovně při terezínském
depozitáři.
Digitalizace:
Digitalizační pracoviště KNM v loňském roce vytvořilo celkem 36.774 digitálních kopií:
 14.271 skenů z rukopisů
 11.388 skenů ze starých tisků

2.035 skenů ze zlomků

181 skenů z kramářských písní
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489 skenů z fondu Obrození.
Smyslem této digitalizace je presentace, ochrana a zpřístupnění fondů Knihovny, jako
sbírkových předmětů, v kooperativních projektech jako Kramerius (pro oblast periodického
tisku), Manuscriptorium (pro oblast rukopisů a starých tisků) a dále v presentačních
projektech jako esbirky.cz a europeana.eu
Knihovna se dále spolupodílí na službě Ptejte se knihovny (~120 dotazů/rok) a je
samozřejmě svými službami k disposici nejen veřejnosti ale i vědeckým pracovníkům Muzea
při zpracování různých rešerší např. na témata jako: Historie veřejných plováren v Praze, nebo
Rozšíření židovského etnika v Čechách).
Publikační činnost:
BRČÁK, Marek et al. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatura 1 A. Vyd. 1.
V Praze: Národní muzeum, 2014. 211 s. ISBN 978-80-7036-421-5.
KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Amadis Waleský, nebo Don Quijote?: rytířské příběhy španělského
Zlatého věku a jejich putování za čtenáři 16.-19. století. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta,
2014. 296 s., xii s. obr. příl. ISBN 978-80-86829-95-1.
ŠÍPEK, Richard. Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz. Frankfurt am
Main: PL Academic Research, ©2014. 2 sv. (243; 410 s.). ISBN 978-3-631-65029-5.
(kapitola v knize) Vaculínová, Marta: Theodor Beza a Moravský rod Zástřizlů, in :
BAĎUROVÁ, Anežka, ed. et al. Humanismus v rozmanitosti pohledů: farrago festiva
Iosepho Hejnic nonagenario oblata. 1. vyd. Praha: Knihovna AV ČR, 2014. 488 s. ISBN 97880-86675-27-5.
(článek v periodiku)
Klacek, Michal: Egypt a Blízký východ v kramářských písních, in.:
Knihy a dějiny 21, 2014, Praha: Knihovna Akademie věd, 2014, s. 76–90.
(článek v periodiku)
Kašparová, Jaroslava: Po stopách knižní sbírky Františka Eusebia hraběte z Pöttingu a
Persingu (1626–1678). Část II. , in.:
Knihy a dějiny 21, 2014, Praha: Knihovna Akademie věd, 2014, s. 4–42.
(článek v periodiku)
Šípek, Richard: Cithara sanctorum v knihovně Jaromíra Loužila, Dědictví Evangelické
Rodiny Molnárů, in.:
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 59 (2014), č. 3–4, s. 31–37, 53.
(článek v periodiku)
Mašek, Petr: . Zámecké knihovny hrabat Wallisů z Karighmainu, in.:
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 59 (2014), č. 3–4, s. 5–14, 51–
52.
(článek v periodiku)
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Kubošová, Pavla: Osobní knihovna Ladislava Jana Živného v Knihovně Národního muzea,
in.:
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 59 (2014), č. 3-4, s. 38–41, 42–
44, 54.
(článek v periodiku)
Mašek, Petr: Strážnický konvolut vzácných tisků i proveniencí, in.:
Knihy a dějiny 21, 2014, Praha: Knihovna Akademie věd, 2014, s. 91–94.
(článek v periodiku)
Mrkvová, Jana: K osobní knihovně právníka, básníka a překladatele Antonína Pikharta, in.:
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 59 (2014), č. 3–4, s. 25–30.
(článek v periodiku)
Petrbok, Václav: Knihovna Jana Nerudy jako jeden ze zdrojů jeho beletristické a novinářské
aktivity
In.: Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 59 (2014), č. 3–4, s. 15–24.
(článek v periodiku)
Kašparová, Jaroslava: Databáze „Provenio“, knihovny osobností a čtenářská recepce, in.:
Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Výzkum dejín knižnej kultúry
na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, 2014, s. 364–372.
Recenze:
KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I. severinskokosořská dynastie 1488–1557. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2013. 463 s. In Kniha
2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Výzkum dejín knižnej kultúry na
Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014, s. 430–
433.
Dále se Knihovna Národního muzea spolupodílí na projektu zpracování knižních proveniencí
Provenio, které zpracovává historické fondy a knihovny osobností ze sbírek Knihovny
Národního muzea a umožňuje rekonstruovat původní obsahy šlechtických knihoven, stejně
tak jako nové souvislosti kulturního života v Čechách 19. - 20. stol.
S. Kalina
Bibliografická činnost ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje 2014 – březen
2015
Regionální bibliografie (od 9/2013 tři celé úvazky) je součástí oddělení prezenčních služeb
od 1. března 2011. Pracoviště zpracovalo v roce 2014 do báze ANL (Analytický rozpis
periodik – články z regionálních periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie
10 099 záznamů článků, v období leden až březen 2015 dalších 2 791 záznamů (tato báze
obsahuje 119 366 záznamů článků k 8.4.2015). Do báze ANL NK ČR bylo v roce 2014
posláno 3 130 záznamů článků.
Dále v roce 2014 bibliografie zpracovala 163 nových osobností do báze regionálních
osobností REOS (PNA04), v roce 2015 dalších 54, a ve stejné bázi doplnilo a aktualizovalo
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údaje v 1 593 záznamech osobností, do března 2015 v 333 záznamech. Báze REOS
k 8.4.2015 obsahuje 5 784 záznamů regionálních osobností.
Pracoviště nadále spravuje fond více než 160 regionálních periodik vydávaných v Plzeňském
kraji, která jsou zpřístupňována pro veřejnost ve speciální studovně. Pracoviště připravilo
podklady pro vygenerování Kalendária osobností pro rok 2015 v elektronické podobě z báze
REOS, tento dokument obsahující 1 366 osobností je pro veřenosti dostupný v rámci
elektronického katalogu knihovny1. Prostřednictvím oddělení doplňování a zpracování
knihovního fondu navrhla regionální bibliografie v průběhu roku 2014 do Souboru národních
autorit spravovaných NK ČR celkem 768 jmenných a 69 věcných autoritních záznamů.
Vedoucí oddělení řešila grant VISK 9/I – Doplňování vybraných záznamů článků do báze
ANL. Celkové náklady projektu činily 33 000,- Kč, z toho dotace byla ve výši 22 000,- Kč.
Celá částka byla použita na výplatu OON v rozsahu 300 hodin v období červen až listopad
2014. Za tuto částku bylo zpracováno 617 článků ze čtyř odborných periodik z roku 2013
(Cantus, History Revue, Jezuité a Respekt č. 30–51/52). Záznamy byly vytvořeny v souladu
s podmínkami projektu a řádně odeslány na server NK ČR.
Speciální studovnou (tři celé úvazky + vedoucí) bylo v roce 2014 zpracováno 139
kombinovaných rešerší2 a za tyto byla uživateli zaplacena částka v celkové výši 24 939,- Kč,
v období leden až březen 2015 bylo zpracováno dalších 28 kombinovaných rešerší. U
kombinovaných rešerší z roku 2014 byla nejvíce zastoupena témata již tradičně témata z
práva a politiky. Kombinované rešerše jsou účtovány 5,- Kč za záznam, který obsahuje bibl.
informace dle ČSN ISO 690 a údaj o dostupnosti v knihovnách. Dále během roku 2014
speciální studovna zajistila 939 elektronických rešerší z dostupných databází a dalších
zdrojů, v období leden až březen 2015 celkem 255 elektronických rešerší. Studovna
zodpověděla 1 149 dotazů (z toho 242 dotazů v období leden až březen 2015). Tématická
skladba dotazů a elektronických rešerší ve speciální studovně byla v roce 2014 srovnatelná s
předchozími roky. Nejvíce jsou stále žádány informace související s regionem a také s
lékařstvím, právem a politikou. Studovna nadále zpracovává denní monitoring denního tisku
pro potřeby vedení SVK PK.
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2014 služba Ptejte se knihovny sloužila zejména
k řešení dotazů provozního charakteru, jakými jsou dostupnost konkrétních dokumentů ve
fondu knihovny či v jiných institucíc nebo dotazy na rešeršní služby. Zodpovídání dotazů je
nadále garantováno vedoucí oddělení prezenčních služeb a pracovnicemi speciální studovny,
které v případě potřeby spolupracují s ostatními odděleními SVK PK. Na adresu
ptejteseknihovny@svkpl.cz nebo prostřednictvím webového formuláře dostupného na
http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu bylo zasláno celkem třináct dotazů. Speciální
studovna zodpověděla jedenáct dotazů a z toho sedm odpovědí uložila do volně
přístupného online archivu služby. V roce 2015 to byly další tři odpovědi a všechny
uloženy do archivu.

V roce 2014 vedoucí oddělení realizovala v rámci Smetanovských dnů 2014 výstavu Sociální
19. století, 27.2.2014–31.3.2014 a v březnu letošního roku výstavu Plzeň loajální aneb Také
ženské práce ráčila Gegj Gasnost prohljdnauti, 26.2.2015–11.4.2015 u příležitosti 35. výročí
Smetanovských dnů. Výstava se zabývala četnými návštěvami Plzně příslušníky
1

Dostupné na adrese http://aleph.svkpl.cz/F/?func=file&local_base=pna04&file_name=kal
Kombinované rešerše – rešerše zpracovaná na základě elektronických zdrojů, bibliografií a přímou excerpcí periodických
titulů, přehled kombinovaných rešerší je dostupný na adrese http://www.svkpl.cz/files/soupis-resersi-2015.pdf
2
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habsburského panovnického domu v průběhu celého 19. století. V přízemí budovy proběhly
výstavky regionálních osobností: Jindřich Šimon Baar (únor), Antonín Špelda/Alexander
Berndorf (březen/duben), Edvard Beneš (květen), Adolf Kašpar (červen), Karel Gott/Tomáš
Jílek (červenec/srpen), Lumír Klimeš/Alena Vrbová (září/říjen) a Jiří Trnka (prosinec). V
rámci větších výstav připravila doprovodné výstavky Josef Váchal (Šumava umírající? Ne.
Romantická, 1.4.2014–29.4.2014), 1. světová válku v dokumentech z fondu SVK PK (Světová
válka, 2.7.2014–29.8.2014) a Bohumil Hrabal (Pavel Štoll: Bohumil Hrabal, 5.9.2014–
2.10.2014). Na letošní rok jsou opět plánovány výstavky až do konce roku (např. Ladislav
Lábek, Josef Václav Sládek, Kamil Krofta).
V rámci akce Týden knihoven 2014 na vyžádání SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara
uspořádala pracovnice speciální studovny v prostorách školní auly seminář Průmyslové
vlastnictví, patenty a vynálezy, patentové informace v délce jednu vyučovací hodinu pro
celkem 40 studentů 2. a 4. ročníku oboru knihovník. Vedoucí oddělení zajistila přednášku o
bibliografických službách SVK PK pro patnáct studentů z 1. ročníku katedry historie FPE
Západočeské univerzity v Plzni.
V průběhu řešení projektů SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (Západočeské
univerzity v Plzni) a STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (Univerzity T. Bati
ve Zlíně) uspořádala SVK PK ve spolupráci s externími lektory pro uživatele SVK PK,
knihovníky z regionu a zaměstnance SVK PK semináře k využívání databází EBSCO
Academic Search Complete (21.5.2014, dvanáct účastníků) a ProQuest STM (22.5.2014,
devět účastníků). V listopadu 2014 proběhla obě školení pro dvacet studentů 3. ročníku SOŠ
prof. Švejcara v délce dvou vyučovacích hodin. Pracovnice oddělení prezenčních služeb
zajistily v roce 2014 celkem 30 exkurzí pro 644 studentů.

Slovník českých knihovníků – informace Mgr. Hany Hendrychové (oddělení organizace a
vzdělávání knihovníků) o nové platformě, nutnosti aktualizovat záznamy a posílání návrhů,
doplnění, oprav či nových osobností zazněly na poradách zástupců pověřených knihoven
4.12.2014 a opět 2.4.2015. Opraveno celkem pět záznamů (z celkových 64), kolegyně Bc.
Kamila Lišková hlásí problémy s připojením do klienta NK ČR (pokud je oprava záznamu
delší než povolená session v Alephu, klient se odpojí a Kamila ztratí všechny vyplněné
údaje).
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Text a graf Mgr. Pavlína Doležalová 8. 4. 2015

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem – zpráva o činnosti Bibliografického
oddělení za rok 2014
Bibliografické oddělení naší knihovny je součástí oddělení Studoven (literárněvědní,
regionální, všeobecné a Studovny výtvarného umění). Pracují v něm 4 pracovnice na plný
úvazek, které zároveň zajišťují služby ve Studovně literárněvědní a regionální.
V loňském roce došlo k personální změně, po odchodu Ing. Slavíčkové (vedoucí
Bibliografického oddělení a Studoven) do starobního důchodu k nám přišla posila z Vědecké
půjčovny a oddělení bylo pod novým vedením začleněno pod Oddělení časopisů a Čítárnu.
V předchozím roce bylo vydáno VKV 2/2014, pro které byly zpracovány medailony
a bibliografie: Josef Páleníček (223 záznamů), Ira Levin (52 záznamů), Josef Karel Šlejhar
(239 záznamů), Vojtěch Zamarovský (133 záznamů), Henri Matisse (139 záznamů), Jiří Weil
(171 záznamů) a VKV 1/2015, pro které byly zpracovány medailony a bibliografie: Charlotte
Bronte (69 záznamů), Jozef Gregor Tajovský (240 záznamů), Robert Desnos (134 záznamů),
Adamson Joy (96 záznamů), Olga Čechová (217 záznamů), Ladislav Dusík (147 záznamů).
Bibliografické oddělení, Studovna literárně vědní, Regionální studovna
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uživatelé

výpůjčky

dotazy

uživatelé
Internet

SLV
REG

1231

3622

91

1805

6754

114

806

10376

205

806

SLV + REG 3036

Excerpce z literárních časopisů, celostátního a regionálního tisku rozmnožila lístky v literární
kartotéce o 2082 záznamů. Do bází budovaných bibliografickým oddělením bylo uloženo:
REOS 302 nových osobností + 1431 osobností aktualizováno, doplněno a opraveno, do ANL
bylo odesláno 907 nových záznamů. Do báze národních autorit NK ČR bylo odesláno 22
návrhů nových personálních autorit, 48 korporativních, 9 geografických.
Kalendárium regionálních výročí Ústeckého kraje v roce 2015 má 92 stran a obsahuje 1545
záznamů a Kalendárium kulturních výročí v roce 2015 má 58 stran a obsahuje 1075 záznamů.
Do fondu beletrie bylo založeno 393 nových přírůstků, do fondu bibliografií 9, do literárně
vědní studovny 115, do regionální studovny 254, nových CD-ROM a DVD bylo 59 a nových
map 2. Bylo zaevidováno 10 regionálních pohlednic. Bylo zodpovězeno 205 složitějších
dotazů.
Pracovnice se během uplynulého roku zúčastnili řady odborných seminářů a školení, které se
konaly přímo v knihovně i mimo ní.
SVKUL je zapojena do krajské digitalizace, k digitalizaci bylo předáno 494 dokumentů,
především regionálních, z toho 10 svázaných periodik a 101 map.
I v loňském roce SVKUL navázala na projekt VISK 9 – Doplňování vybraných záznamů
článků do báze ANL a zavázala se ke zpracování 650 záznamů. Do databáze ANL bylo
uloženo 653 záznamů, tedy o 3 více než se plánovalo. I v letošním roce chceme navázat na
výše uvedený projekt a plánujeme vytvořit 650 záznamů článků z titulů přidělených periodik

V Ústí nad Labem

15. 4 2015

Zpráva o stavu bibliografie v Ústeckém kraji
Pro zjištění situace byly osloveny pověřené knihovny a větší městské knihovny. Pověřených
knihoven je v kraji 7 (MěK Děčín, SKKS Chomutov, KKHM Litoměřice, MěK Louny, MěK
Most, RK Teplice, MěK Žatec), bylo vybráno také 11větších městských knihoven (Varnsdorf
MěK, Rumburk MěK, Klášterec nad Ohří MěK, MěK Kadaň, Knihovna Lovosice, MěK
Roudnice nad Labem, Štětí MěK, Litvínov MěK, Bílina MěK, Duchcov MěK, Osek MěK),
o kterých jsme se domnívaly, že by mohly vykonávat nějakou bibliografickou činnost.
Odpověď jsme získaly od 11 z celkem 18 oslovených knihoven. Co se týče pověřených
knihoven, odpověděly až na SKKS Chomutov a MěK Louny všechny. Žádná z nich nemá
specializované bibliografické oddělení, tuto funkci většinou zastává oddělení pro dospělé,
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naučné oddělení nebo studovna. Ani jedna knihovna se soustavě nezabývá bibliografickou
činností, většina z nich ji vykonává v minimálním rozsahu. Bibliografická činnost těchto
knihoven spočívá v zodpovídání dotazů pomocí dostupných zdrojů (převážně on-line katalogů
vlastních i dalších knihoven), vytváření soupisů literatury dle požadavků uživatelů, soupisů
článků v regionálním tisku a přípravě přehledu děl pro vzdělávací akce. Zpracování rešerší
nepatří ke standardu oslovených knihoven. Většinou je nezpracovávají, pouze 2 (RK Teplice
a MěK Děčín) odpověděly kladně, s tím, že se tak děje ve výjimečných případech.
Samozřejmostí je poskytnutí pomoci uživatelům při vyhledávání informací a potřebné
literatury.
Žádná z oslovených větších městských knihoven nemá specializované bibliografické oddělení
a nevykonává odbornou bibliografickou činnost. Dotazy uživatelů zodpovídají pomocí on-line
katalogů.
Absence odborných činností v tomto typu knihoven vyplývá z jejich samotné funkce.
Většinou se očekává, že budou v dané lokalitě spíše kulturním centrem, místem
volnočasových aktivit a setkávání, než odbornou institucí.

Ústí nad Labem 24. 4. 2015
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PŘÍLOHA Č. 2
BIBLIOGRAFIE VYDANÉ V

ČR V R. 2014

Knihy:
1. Adolf Loos a Plzeň: výběrová bibliografie. 2., dopl. vyd. Plzeň: Knihovna města
Plzně, 2014. 54 s. ISBN 978-80-260-6227-1 (v knize neuvedeno). ISBN 978-8086446-71-4 (chyb.).
VKOL nemá
Loos, Adolf, 1870-1933 * architekti -- Rakousko -- 20. stol. * architektura -- Česko -20. stol. * moderní architektura – Česko * Plzeň (Česko) * výběrové bibliografie
2. ALLAH (= Vladislav RAŠKA), sest. Ernest Thompson Seton: bibliografie,
životopisy, překlady: (soubor různorodých textů): malý průvodce pro čtenáře a
milovníky jeho knih. 3., dopl. a opr. vyd. Vyškov: Knihovna Karla Dvořáčka, 2014.
72 s.: il. (některé barev.), portréty, faksim. Personální bibliografie; sv. 3. ISBN: 97880-85063-18-9.
1-273.356
Seton, Ernest Thompson, 1860-1946; američtí spisovatelé -- 19.-20. stol.; americká
literatura -- 19.-20. stol.; woodcraft -- 19.-20. stol.; 1860-1946; 19.-20. stol.;
personální bibliografie; biografie; články; výňatky
3. Bohuslav Smejkal: bibliografie 2004-2013. Samotišky: B. Smejkal, 2014. [11] s.
1-277.898
Smejkal, Bohuslav, 1924-; knihovnictví -- Česko -- 21. stol.; kultura a společnost -Česko -- 21. stol.; Olomouc (Česko: oblast); 2004-2013; 21. stol.; personální
bibliografie
4. HLÔŠKOVÁ, Hana, sest. Bohuslav Beneš (1927-2014). Vyd. 1. Strážnice: Národní
ústav lidové kultury, 2014. 43 s.: 1 portrét. Bibliografická příloha Národopisné revue;
č. 28. Suplement k: Národopisná revue. ISBN: 978-80-87261-91-0.
1-285.310
Beneš, Bohuslav, 1927-2014; etnografové -- Česko -- 20.-21. stol.; folkloristé -- Česko
-- 20.-21. stol.; literární vědci -- Česko -- 20.-21. stol.; vysokoškolští učitelé -- Česko - 20.-21. stol.; etnografie -- Česko -- 20.-21. stol.; folkloristika -- Česko -- 20.-21.
stol.; 20.-21. stol.; 1927-201; personální bibliografie
5. HÝSEK, Jan. Stopy ducha: bibliografie neautorských tiskovin s ilustracemi Josefa
Váchala vydaných česky za jeho života: se zvláštním přihlédnutím k edicím Josefa
Portmana. Praha: Lege artis, 2014. 142 s.: il., faksim. + 1 záložka. Pražská imaginace;
sv. 1 [sic]. ISBN: 978-80-260-7523-3 (v knize neuvedeno), ISBN 978-80-7110-211-3
(chyb.).
1-287.415
Váchal, Josef, 1884-1969; česká grafika -- 20. stol.; knižní ilustrace -- Česko -- 20.
stol.; časopisecké ilustrace -- Česko -- 20. stol.; 1908-1946; 20. stol.; studie; soupisy
6. CHUDOBA, Josef. Monografie československých a českých známek a poštovní
historie. 40. díl, Bibliografický seznam článků zabývajících se obdobím ČSR 19181939 : (uveřejněných v tuzemských filatelistických časopisech). Vyd. 1. Praha:
POFIS ve spolupráci s Českou poštou, Poštovním muzeem, 2014. 104 s.: il., faksim.;
+ 1 kopie poštovní známky + 1 CD. ISBN 978-80-86405-35-3. VKOL nemá
filatelie -- Československo -- 1918-1939; odborné časopisy – Česko; články – Česko;
filatelie; odborné časopisy; Československo; Česko; výběrové bibliografie
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7. JORDÁNKOVÁ, Hana a Ludmila SULITKOVÁ. Bibliografie k moravským
královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010). Vyd. 1. Brno:
Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2014. 358 s.: il. (převážně barev.), mapy,
plány, faksim. Brno v minulosti a dnes ; supl. č. 20. ISBN: 978-80-86736-37-2
(Archiv města Brna).
1-281.474
královská města -- Česko -- 13.-18. stol.; odborná literatura -- Česko -- 20.-21. stol.;
Morava (Česko) – dějiny; 1990-2010; 20.-21. stol.; 13.-18. stol.; odborné bibliografie
8. JUNKOVÁ, Blažena, David JUNEK a Hana VONDROVÁ. Bibliografie města
Poličky a Poličska ve fondech knihovny Městského muzea a galerie Polička 2014.
Polička: Městské muzeum a galerie, 2014. 300 s. ISBN: 978-80-86533-25-4
(kroužková vazba).
2-025.367
Městské muzeum a galerie (Polička, Česko). Knihovna; regionální literatura – Česko;
knihy – Česko; články – Česko; Polička (Česko); Polička (Česko : oblast); regionální
bibliografie; katalogy
9. KOBZA, František. Publikační a odborná činnost autora. Bystřice nad Pernštejnem:
František Kobza, 2014. 4 s.
VKOL nemá
Kobza, František, 1938- ; elektrotechnici -- Česko -- 20.-21. stol.; elektrotechnika -Česko -- 20.-21. stol.; publikační činnost -- Česko -- 20.-21. stol.; elektrotechnika;
personální bibliografie
10. KOZOJED, Petr. Bibliografie historicko-vlastivědné literatury okresu Česká Lípa za
rok 2013. Vyd. 1. Česká Lípa: Státní okresní archiv v České Lípě, 2014. 115 s.
Bibliografie. Obsahuje též: Dodatky k bibliografii za léta 2006-2012 -- Seznam
excerpovaných časopisů.
1-124.775
regionální literatura -- Česko -- 2011-2020 * regionální bibliografie * odborné
bibliografie
11. KUBÍČEK, Jaromír. Prameny k dějinám veřejných knihoven na Moravě a ve
Slezsku do roku 1950. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. 207 s. ISBN: 978-807051-201-2.
1-287.072
dějiny knihoven – Česko; veřejné knihovny -- Česko -- 18.-20. stol.; knihovnické
služby -- Česko -- 18.-20. stol.; Morava (Česko); Slezsko (Česko); 18.-20. stol.; 17501950; studie; odborné bibliografie; regionální bibliografie ; retrospektivní bibliografie
12. KUBÍČEK, Tomáš. Dvojí domov Jana Čepa. 1. vyd. Brno: Host, 2014. 282 s. ISBN:
978-80-7491-261-0.
1-286.963
Čep, Jan, 1902-1974. Dvojí domov; česká povídka -- 20. stol.; poetika; literární
estetika; literárněvědné rozbory; textová analýza; interpretace a přijetí literárního díla;
20. stol.; monografie; personální bibliografie
13. MACHÁČEK, Michal, ed. Dvě století nacionalismu: pocta prof. Janu Rychlíkovi.
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Univerzita Karlova v Praze, Filozofická
fakulta, 2014. 429 s., [22] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. Ad
honorem eruditorum ; sv. 3. ISBN: 978-80-87782-35-4.
1-287.209
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Rychlík, Jan, 1954-; historici -- Česko -- 20.-21. stol. ; politické dějiny –
Československo; nacionalismus – Evropa; Československo – dějiny; 20.-21. stol.;
sborníky; jubilejní publikace; personální bibliografie
14. MACHÁČKOVÁ, Simona et al., sest. Pojďme si povídat. Díl VI., Metodické listy k
besedám v roce 2013. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,
2014. 98 s. : il. ISBN 978-80-7052-114-4 (kroužková vazba).
2-007.782
Studijní a vědecká knihovna (Hradec Králové, Česko) * čtenářské besedy -- Česko -2001-2020 * činnost knihoven -- Česko -- 2001-2020 * veřejné knihovny – Česko *
odborná literatura – Česko * Hradec Králové (Česko) * knihovny * besedy *
čtenářství * Čechy * Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové * 21. stol. *
metodika * metodické příručky * výběrové bibliografie
15. MAREK, Pavel. O Josefu Florianovi: výběrová bibliografie. 1. vyd. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 23 s. : 1 portrét. ISBN: 978-80-244-3910-5.
1-275.559
Florian, Josef, 1873-1941; nakladatelé a vydavatelé -- Česko -- 19.-20. stol.;
překladatelé -- Česko -- 19.-20. stol.; 19.-20. stol.; 1908-2013; personální bibliografie;
výběrové bibliografie
16. PLAŠIL, Filip, sest. Bibliografie sborníku Polensko. Polná: Klub Za historickou
Polnou, 2014. 68 s. : faksim.
1-276.608
Polensko (časopis); kulturní časopisy -- Česko -- 20.-21. stol.; časopisecké články -Česko -- 20.-21. stol.; Polná (Jihlava, Česko : oblast) – dějiny; Polná (Jihlava, Česko :
oblast) – vlastivěda; 1938-2013; 20.-21. stol.; anotované bibliografie; regionální
bibliografie; retrospektivní bibliografie
17. ŘEHOUNEK, Jan. Rytíř smutné postavy: básník Jan z Wojkowicz: 1880-1944.
Nymburk: Kaplanka, 2014. 129 s. : il., portréty, faksim. Knihovnička Kaplanka ; sv. 2.
ISBN: 978-80-87523-07-0.
1-276.237
Nebeský, Jan, 1880-1944; čeští básníci -- 19.-20. stol.; 1880-1844; 19.-20. stol.;
biografie; anotované bibliografie; česká poezie
18. SUCHÁ, Jitka, ed. Literatura s názorem: 80 let nakladatelství Vyšehrad 1934-2014.
Vyd. 1. Praha: Vyšehrad , 2014. 212 s. : barev. il. ISBN 978-80-7429-488-4
(kroužková vazba). Sborník též na CD-ROM. -- Obsahuje bibliografii. -- Tištěná verze
elektronické publikace ; dostupné jako e-book z iVyšehrad
Vyšehrad (nakladatelství) * nakladatelství a vydavatelství – Česko * dějiny
nakladatelství a vydavatelství * literární život * knižní produkce -- Česko -- 20.-21.
stol. Česko * vzpomínky * bibliografie
19. VÁCLAVÍK, Ramis, red. 2013 - Eugene Francis Fama, Lars Peter Hansen, Robert
James Schiller. Praha: Oeconomica, 2014. 44 s. : portréty. Nobelova cena za
ekonomii ; sv. 31. ISBN: 978-80-245-2012-4.
1-278.309
Fama, Eugene F., 1939-; Hansen, Lars Peter, 1952-; Shiller, Robert J., 1946-;
ekonomové -- Spojené státy americké -- 20.-21. stol.; nositelé cen a vyznamenání -44

Spojené státy americké -- 20.-21. stol.; Nobelova cena (ocenění) -- 2001-2020; 20.-21.
stol.; 2013; 2001-2020; personální bibliografie; výběrové bibliografie; portréty
20. VOŽDOVÁ, Marie a Jiřina MATOUŠKOVÁ. Francouzské tisky v arcibiskupské
zámecké knihovně v Kroměříži: literatura s duchovní tematikou. 1. vyd. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 368 s. : barev. il., faksim. ISBN: 978-80-2443972-3.
1-282.987
Kroměříž (zámek). Historická knihovna; francouzské tisky -- 16.-20. stol.; křesťanská
literatura -- 16.-20. stol.; duchovní literatura -- 16.-20. stol.; francouzské tisky –
Česko; knižní kultura -- Česko -- 16.-20. stol.; zámecké knihovny – Česko; historické
knihovní fondy – Česko; Kroměříž (Česko); 1588-1945; 16.-20. stol.; kolektivní
monografie; katalogy; speciální bibliografie; anotované bibliografie
21. VYMĚTALOVÁ, Karla. Bibliografie článků klasických filologů ve výročních
zprávách středních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za léta 18501938.Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav
historických věd, 2014. 293 s. ISBN: 978-80-7510-097-9. 1-287.545
klasická filologie; starověk – dějiny; střední školy -- Česko -- 1841-1940; výroční
zprávy -- Česko -- 1841-1940; články -- Česko -- 1841-1940; 1841-1940; 1850-1938;
odborné bibliografie; příručky
22. ZLATOHLÁVKOVÁ, Martina et al. Baron Artur Kraus: 1854-1930: bibliografie.
[Pardubice]: Krajská knihovna v Pardubicích, 2014. [16] s. : il. (převážně barev.).
ISBN: 978-80-86934-24-2 (v knize neuvedeno).
1-282.159
Kraus, Arthur, baron, 1854-1930; sportovci -- Česko -- 19.-20. stol.; hudebníci -Česko -- 19.-20. stol.; filantropové -- Česko -- 19.-20. stol.; osobnosti regionu -Česko -- 19.-20. stol.; sportovní aktivity -- Česko -- 19.-20. stol.; astronomie -- Česko
-- 19.-20. stol.; kulturní život -- Česko -- 19.-20. stol.; knihy -- Česko -- 20.-21. stol.;
články -- Česko -- 20.-21. stol.; Pardubice (Česko); 19.-20. stol.; 20.-21. stol.; 18541930; 1896-201; 1930-2014; personální bibliografie; jubilejní publikace

CD ROM:
23. HANELOVÁ, Věra, Václava HORČÁKOVÁ a Kristina REXOVÁ. Bibliografie dějin
Českých zemí [elektronický zdroj]: databáze literatury vydané v letech (1945) 19902013 = The bibliography of the history of the Czech Lands : database of literature
published (1945) 1990-2013. Praha: Historický ústav, 2014. 1 CD-ROM : barev.
ISBN: 978-80-7286-227-6.
CR 7115
historiografie – Česko; odborná literatura -- Česko -- 20.-21. stol.; Česko – dějiny;
1945-2013; 20.-21. stol.; odborné bibliografie; retrospektivní bibliografie; databáze;
CD-ROM
Zpracovala Mgr. Anna Vitásková

SOUČEK, Jiří. Ing. Theodor Lokvenc, CSc. (1926-2013) - výběrová bibliografie. Opera
Corcontica = Krkonošské práce = Prace karkonoskie. Vrchlabí: Správa Krkonošského
národního parku, 2014, č. 51.
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Řecko. Fakta a zajímavosti. Literatura z fondu Knihovny města Hradce Králové. 14 s. (60
výtisků)
Itálie. Fakta a zajímavosti. Literatura z fondu Knihovny města Hradce Králové. 14 s. (60
výtisků)
První světová válka v literatuře : výběrový leták z fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.
Jičín : Knihovna Václava Čtvrtka, 2014. 4 s.
Hans Christian Andersen : bibliografický soupis díla z fondu Knihovny Václava Čtvrtka
v Jičíně. Jičín : Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, 2014. 4 s.
BUCHTOVÁ, Vladimíra, ed. Literární dílny: metodické listy k přednáškám a besedám
o literatuře z let 2012-2013. Díl VIII. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 2014.
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