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Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 

 

ČINNOST PRACOVIŠTĚ BIBLIOGRAFIE A DOKUMENTACE PEDAGOGICKÉ 

KNIHOVNY NPMK V ROCE 2018 

 

 

Hlavní činnosti: 

Dokumentační činnost: 

Tvorba pedagogické bibliografické databáze: V roce 2018 jsme do PBD zpracovali celkem 

2311 záznamů, do ANL bylo odesláno 1027 záznamů. Excerpováno bylo 115 titulů našich  

i zahraničních pedagogických časopisů, z toho 47 titulů bylo excerpováno zároveň pro ANL. 

 

Rešeršní a bibliografická činnost: 

Z PBD jsme na objednávku zpracovali 142 rešerší, pravidelně 1x měsíčně jsme vystavovali na 

webu knihovny dva výběry ze zpracovaných titulů do informací o novinkách z českých a ze 

zahraničních časopisů, 1x za dva měsíce jsme vystavili na webových stránkách novou 

tematickou rešerši. Dále jsme na webových stránkách knihovny uveřejnili každoroční 

bibliografické soupisy článkové literatury k tématům Ekonomika školství 2017  

a Komeniologická literatura za rok 2017. Připravovali jsme i nadále měsíční tematické profily 

pro web projektu Čteme spolu zaměřeného na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Profily jsou 

vedle rozvoje čtenářství věnované také speciálním vzdělávacím potřebám. 

 

Další činnost: 

Provoz a aktualizace stránek Centra pro školní knihovny (informační portál), realizace 

pracovního setkání pracovníků dětských a školních knihoven. Pokračování spolupráce  

na projektu digitalizace archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové (spolupráce na správě tezauru, 

supervize záznamů). Bylo zajištěno odevzdání dat o výsledcích vědy a výzkumu do systému 

RIV za NPMK za rok 2017. 

 

Personální zabezpečení: 

V současnosti má oddělení bibliografie 6 pracovnic, z toho  2 pracovnice na plný a 4 pracovnice 

na poloviční pracovní úvazek. Oproti roku 2017 jsme ztratili výpomoc cca 0,4 úvazku  

na excerpci periodik zajišťovanou v minulosti pracovnicemi dalších oddělení. 



Bibliografické oddělení Institutu umění – Divadelního ústavu 

 

BIBLIOGRAFICKÉ ODDĚLENÍ INSTITUTU UMĚNÍ – DIVADELNÍHO ÚSTAVU 

 

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se věnuje především českému profesionálnímu divadlu 

a dalším druhům profesionálního umění. Pořádá například Pražského Quadriennale, což je 

největší světová výstava divadelní architektury a scénografie. Nejbližší ročník proběhne 6. až 

16. června 2019 na Výstavišti v Holešovicích. Nejviditelnější akcí, kterou koordinuje IDU,  

je Noc divadel, která probíhá pravidelně třetí sobotu v listopadu a do níž se zapojuje více než 

stovka divadel. 

Mezi aktivity IDU patří výzkumná a vědecká činnost (Kabinet pro studium českého divadla). 

IDU vydává různé encyklopedie, odborná periodika (Divadelní revue), publikace zacílené  

na kulturní politiku, v rámci edicí překlady divadelních her nebo biografie scénografů ad. 

Propaguje české divadlo, tanec nebo hudbu v zahraničí (např. účastí na veletrzích) a je sídlem 

českých poboček oborových nevládních organizací. 

Zásadní aktivitou IDU je spravování a budování fondů zaměřených na české divadlo. Knihovna 

se 120 000 svazky paří k největším divadelním knihovnám v Evropě. Dále IDU spravuje 

audiofond a videofond, sbírky a archiv (digitalizovaný fond fotodokumentace, scénografie, 

divadelních plakátů). Dokumentační oddělení cílí na české divadlo po roce 1945 a jeho 

hlavními fondy jsou: divadelní inscenace (36 000 položek), umělecké osobnosti (20 000 karet) 

divadla a divadelní instituce (3000), festivaly aj. (4000). 

Od roku 2016 probíhá ve spolupráci s Českým rozhlasem a podle metodiky Paměti národa 

projekt Orální historie. V rámci něj bylo zatím zachyceno 35 osobností. 

V roce 2018 byly spuštěny nové webové stránky (www.idu.cz) a došlo k částečnému 

rebrandingu (změna loga, hlavní domény). IDU přestalo jako svou hlavní doménu používat 

dobře vžité www.divadlo.cz. 

 

Bibliografické oddělení 

Samostatné bibliografické oddělení IDU vzniklo v roce 1996. Těžištěm jeho zájmu je české 

profesionální divadlo. V oddělení pracují v současnosti čtyři zaměstnanci (3,5 úvazku)  

+ 1 externista – podle vysokoškolského vzdělání se jedná o 1 knihovníka, 1 archiváře  

a 2 teatrology (+1 teatrolog je externistou). Všichni interní „neknihovníci“ postupně prošli 

rekvalifikačním knihovnickým kurzem. Elektronická databáze, která je v současnosti vytvářena 

v programu Verbis, čítá 340 000 záznamů, přičemž roční přírůstek se v posledních letech 

pohybuje kolem 12 000 záznamů. Druhým zásadním fondem jsou kartotéky se záznamy článků 

o divadle od poloviny 19. století do roku 1990. Tento fond je kompletně naskenován a čítá 

zhruba 390 000 záznamů. Současnou excerpční základnu tvoří cca 150 českých titulů (odborná 

periodika zaměřená na divadlo, tanec, hudbu a literaturu, celostátní nebulvární deníky  

a společenské časopisy, vybraná regionální periodika aj.). Díky pravidelné spolupráci  

se Slovenským divadelným ústavom v Bratislavě jsou podchycena též bohemika s divadelní 

tematikou ze 48 slovenských zdrojů. Výběrově jsou zpracována bohemika z padesáti dalších 

odborných zahraničních periodik a nárazově jsou excerpovány sborníky. Vytvářené záznamy 

jsou v současnosti asi v 80 % případů propojovány s plnými texty (stahuje se z internetu, 

elektronických médií nebo se skenuje; další zpřístupnění badatelům pak závisí na tom, zda má 

IDU s dalším šířením souhlas od vydavatele nebo zda si médium předplácí). Vedle připojení 



Bibliografické oddělení Institutu umění – Divadelního ústavu 

 

URL adresy se do záznamu umisťuje link směřující do interního archivu, kde jsou články 

uchovávány ve formátu PDF, výjimečně DOC. V roce 2018 začal IDU podepisovat smlouvy 

na archivaci a následné zpřístupňování plných textů z webových portálů (úspěšní jsme zatím 

jen u spřízněných oborových portálů).  

Bibliografické oddělení se podílí na tvorbě jmenných autorit – ročně přispíváme do databáze 

Národní knihovny AUT zhruba dvěma stovkami jmenných autorit. Dále přispíváme  

do databáze ANL; v roce 2018 šlo konkrétně o 2212 záznamů, a to z periodik Loutkář, 

Divadelní noviny, Svět a divadlo, Divadelní revue, Czech Theatre, Taneční zóna, Harmonie  

a Hudební rozhledy. 

V posledních letech dochází k propojování databází IDU v rámci Virtuální badatelny (databáze 

článkové bibliografie, fond knihovny, databáze osobností a inscenací, audiofondu  

a videofondu, fondu fotografií). Badatel tak například po vyhledání inscenace získá z jednoho 

místa kartu inscenace, naskenovaný program, fotografie, výstup z článkové databáze, kostýmní 

a scénické návrhy aj. 

 

Roman Vašek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krajská knihovna v Karlových Varech 

 

BIBLIOGRAFICKO-INFORMAČNÍ ČINNOST KRAJSKÉ KNIHOVNY  

KARLOVY VARY  2018 

       

                                 

V analytickém zpracování článků z periodik a sborníků excerpujeme 15 titulů. 

Analytický popis článků a sborníků: 3.599 

Pokračujeme v analytickém zpracovávání starších sborníků (např. Metternich a jeho doba), 

abychom obohatili fond o informace, které by byly skryté a ,,nepřístupné“. Oceňují to sami 

čtenáři i naši rešeršéři.             

Zpracováváme i články s regionální tématikou z periodik, která jsou vyhledávána kolegyněmi 

z čítárny (mezi nejzajímavější patřil  Bartoš, Lucie: Dvojsmyslný Žalmanov. Pohledy AMB: 

města – obce – regiony – cestování – životní styl. Ročník 24, číslo 4 (zima 2018), s. 15),  

o fotokuriozitách (Kytka, Ivan: Jan Marek: profesor dětských srdcí. Xantypa. Číslo 2 (únor 

2018), s. [32]-37). Špičkový dětský lékař, který od roku 2005 pracuje v londýnské "Great 

Ormond Street Hospital")    

 

„Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“, MK ČR, VISK 9    

Krajská knihovna se i nadále podílí na kooperaci knihoven na zpracování článků z přidělených 

titulů periodik. V rámci tohoto projektu zpracovala standardizovaným způsobem 980 článků. 

Bibliografické záznamy článků jsou dostupné jak v bázi ANL Národní knihovny Praha, tak 

v bázi regionálních článků Krajské knihovny Karlovy Vary. 

 

Regionální osobnosti:    73 (celkem v bázi máme 2005 záznamů, např.  Andrea Pfeffer 

Ferklová, Zdena Sajfertová, Petr Kopfstein, Jaroslav Boháč, Dětmar Jäger, Miloš Škorpil, Aleša 

Balounová, Maria Günzl)    

 

Do národních autorit přispíváme jmennými, geografickými autoritami a autoritami korporací  

a akcí. 

Za rok 2018 bylo zpracováno 68 rešerší (jsou všechny placené). 

Knihovnice pravidelně píší příspěvky do periodika Mezi regály. Sledujeme ediční činnost 

zaměstnanců knihovny.      

Provádí se monitoring tisku.  

 



Krajská knihovna v Karlových Varech 

 

Ptejte se knihovny, další elektronické kontakty – zodpovězeno na 5.846 dotazů. 

Skenování obálek a obsahů knih a periodik. 

Pravidelně zasíláme novinky regionální literatury – Městská knihovna Cheb, Chodov  

a Sokolov, Knihovna Muzea Karlovy Vary, Okresní archiv Karlovy Vary, knihovna Národního 

muzea Praha, knihovna Historického ústavu AV ČR. 

Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje    

Památky a příroda Karlovarska          

 http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ 

Údaje s bibliografickými odkazy se opět rozrostly. 

Interaktivní encyklopedie města Chebu nabízí nyní vedle textové části a fotografií i videa,  

audiozáznamy a zajímavé archiválie a muzeálie.     

http://encyklopedie.cheb.cz/cz/ 

Projekt, který nabízí zajímavé informace – Cesta umění prochází lázeňským územím Karlových  

Varů od Národního domu až k Poštovnímu dvoru. 

https://cestaumeni.cz/ 

Deset uměleckých oborů vám odhalí informace a zajímavosti, které jsou spjaté s Karlovými 

Vary. Např. Literární Vary vám odhalí literární tradice města, osobnosti, které se městem 

nechali inspirovat. Který literát se zde narodil, zemřel či působil. Kdo využil jejich lázeňské 

péče. Přehled knih, které byly o městě napsány. 

V Ostrově na Karlovarsku se konalo 14. a 15. září 2018 už druhé mezinárodní sympozium. 

Tentokrát na téma Významné ženy Ostrova (Schlackenwerthu). Zároveň zde byl pokřtěn sborník 

z prvního ročníku – Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808–1918. 

Spolek Biblio Karlovy Vary vydal sborník Co ještě nevíte o Karlovarském kraji. Obsahuje 

příspěvky Gerdy Lorenzové, které zazněly na bibliografických kolokviích, kterých se 

účastnila. 

Pro nemoc se 30. zasedání Sekce pro bibliografii SDRUK v Ostravě a 21. kolokvia českých, 

moravských a slovenských bibliografů v Nitře 2018  nezúčastnila zástupkyně Krajské knihovny 

Karlovy Vary. Příspěvek a prezentace Pěstitelsko-chovatelské zajímavosti z Podkrušnohoří byl 

zaslándo SVK v Hradci Králové, kteří připravují elektronickou podobu sborníku příspěvků 

z kolokvia. 

          

Gerda Lorenzová, Karlovy Vary 25. 3. 2019 

 

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/
http://encyklopedie.cheb.cz/cz/
https://cestaumeni.cz/


 
 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 

JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  

REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ  

HODNOCENÍ ČINNOSTI ZA ROK 2018 

 

Analytický popis článků 

– excerpce článků z regionálních periodik (2 deníky a výběrově další regionální periodika) a zasílání 

záznamů do databáze článků ANL –  excerpováno bylo 2.918 záznamů, z toho exportováno do ANL 

2.865 záznamů 

Digitalizace 

– pokračování projektu digitalizace regionálních dokumentů ve spolupráci krajskou digitalizační 

linkou (počet digitalizovaných stran cca 64.000; počet digitalizovaných monografií: 33 sv.; periodik: 

296 sv.) 

Ediční činnost 

– podíl na prezentaci knihy Rudolf Slawitschek: Modrý Pánbůh, která se uskutečnila v Městské 

knihovně v Českém Krumlově (22. 1. 2018) 

– podíl na přípravě nové publikace Jana Ciglbauera „Jednadevadesátníci : skutečný příběh dobrých 

vojáků 91. Regimentu“ vydané Novou tiskárnou Pelhřimov 

– průběžné doplňování elektronické čítanky šumavské německé literatury Kohoutí kříž 

Odborná činnost 

30. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii (Ostrava, UK OU, 27. – 28. 3. 2018)  

Publikační činnost 

Pršínová, Tamara. Nakladatelství Růže – hnízdo kontrarevoluce v jižních Čechách. In: XX. 

kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů. Hradec Králové: Studijní a vědecká 

knihovna v Hradci Králové, 2018, s. 27–32. ISBN 978-80-7052-130-4 (pdf) 

Regionální autority 

– průběžná harmonizace a úpravy regionálních jmenných autorit (780 záznamů) 

Regionální periodika 

– kontrola a doplňování záznamů regionálních periodik do souborného katalogu periodik (cca 800 

záznamů (ve spolupráci s oddělením periodik) 

Revize fondu  

– ve spolupráci s brigádníky; revizí prošlo 16.851 svazků 

Skenování obálek regionálních dokumentů 

– skenování obálek regionálních periodik a monografií (cca 3.000) 

 

VISK 9/1 – Souborný katalog CASLIN a národní autority 2018 (Doplňování vybraných záznamů 

článků do báze ANL– excerpováno a exportováno do databáze ANL 772 záznamů z celostátních 

periodik. 



 
 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 

Výstavní činnost 

Podíl na přípravě výstavy ke 100. výročí založení ČSR a 100. výročí ukončení 1. sv. Války; výběr 

dokumentů (monografie, dobový tisk), podklady pro jednotlivé výstavní panely (fotografie, texty). 

 

Návštěvnost a výpůjčky 2018  

 

 

 

Porovnání rok 2017 a 2018  

 

Pokles návštěvnosti o 130 čtenářů za rok, výpůjček o 369 titulů, jedná se mj. i o důsledek digitalizace. 

Některé digitalizované starší regionální tituly jsou volně dostupné prostřednictvím Krameria mimo 

budovu JVK, některé novější tituly jsou využívány v digitální podobě ve studovnách. 

 

 

 

 



 
 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 

Přírůstky do fondu regionálního odd. 

monografie – 759 sv. 

regionální periodika – 26 nové tituly; 483 svázané tituly; 1207 jednotlivá čísla 

regionální mapy – 4 

drobné tisky – 121 

      V Českých Budějovicích 29. 3. 2019 

Mgr. Tamara Pršínová 

regionální oddělení 

Jihočeská vědecká knihovna 

 



Krajská knihovna Vysočiny 

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ – 

BIBLIOGRAFICKÉ AKTIVITY V ROCE 2018 

 

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 využívá kromě jiných databáze: EBSCOhost  

Academic Search Elite, NAXOS, Anopress a ASPI 

 V roce 2018 bylo z regionálních periodik excerpováno a do ANL odesláno 280 záznamů 

článků  

 Bylo zodpovězeno 589 ústních dotazů a bylo poskytnuto 75 konzultací pro 97 uživatelů, 

Pomocí služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno 8 dotazů, bylo uskutečněno 11 lekcí 

informační výchovy pro 242 žáků středních i základních škol a bylo vyhotoveno  

99 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 2017 

 V rámci projektu Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL bylo 

zpracováno 1 700 záznamů článků z periodik 

 Kraj Vysočina v roce 2017. 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 

 Vydáváme Elektronický časopis Knihovnický zpravodaj Vysočiny: 

http://kzv.kkvysociny.cz/  

 

 

Mgr. Eva Benáková 

Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod, březen 2019 

 

http://kzv.kkvysociny.cz/


Knihovna Akademie věd ČR 

ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ZA ROK 2018 V KNIHOVNĚ AV ČR, V. V. I. 

Bc. Kateřina Neradová 

V roce 2018 jsme v Knihovně AV ČR, v. v. i. v rámci projektu VISK 9/I  vytvořili a do ANL 

zaslali 6 055 nových záznamů článků z 59 periodik vydávaných ústavy AV ČR. Excerpujeme 

v úplnosti primárně aktuální produkci a výběrově starší ročníky. Na zpracování se v loňském 

roce podílelo 12 stálých, již vyškolených brigádníků. Záznamy jsou zpracovávány v systému 

ALEPH. 

Analytická báze KNAV obsahuje cca 37 600 záznamů.  

Analytické záznamy jsou využívány pro systém Kramerius, ve kterém zpracováváme časopisy 

na úroveň článku. 

Projekt Vytváření záznamů článků do databáze ANL z programu VISK 9/I nám byl schválen i 

na rok 2019. 

Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (BCBT) vytváří 

Knihovědné oddělení KNAV. V současné době obsahuje cca 55 000 záznamů. Záznamy jsou 

zpracovávány a zpřístupňovány prostřednictvím systému Clavius. 

Rešeršních a referenčních dotazů bylo v roce 2018 zpracováno cca 70. 

Rešeršní služby poskytuje KNAV všem bez rozdílu, ale jsou placené. 100 Kč za každou 

započatou hodinu rešerše pro zaměstnance AV ČR a 250 Kč za každou započatou hodinu 

rešerše pro ostatní. 

 



Krajská knihovna v Liberci 

ZPRÁVA O ČINNOSTI BIBLIOGRAFICKÉHO ODDĚLENÍ KVK V LIBERCI 

ZA ROK 2018 

 

V oddělení pracují čtyři pracovníci na plný úvazek a jeden na čtvrt úvazku. Hlavní náplní je 

excerpce regionálních periodik, vytváření databáze regionálních autorit, tvorba rešerší, péče  

o fondy regionální literatury, Rakouské knihovny, knihovny francouzské literatury, starých  

a vzácných tisků a příprava a provádění digitalizace. 

 

Analytické zpracování článků 

Celkem bylo vloženo 1772 článků.    

Do kooperačního systému národní bibliografie zasláno 956 článků. 

 

 

 

VISK 9/I 

KVK v Liberci se v r. 2018 opět zapojila do projektu VISK9/I  Doplňování vybraných 

záznamů článků do báze ANL. V rámci tohoto projektu bylo zpracováno 1006 bibl. záznamů 

článků z 12 celostátních časopisů (zpracovaly čtyři katalogizátorky). Tento projekt je 

zpracováván nad rámec pracovního úvazku v rámci Bibliografického oddělení. 

 

Autority 

Celkově bylo vytvořeno 137 regionálních jmenných autorit. 
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Krajská knihovna v Liberci 

Rešerše 

Bylo vypracováno 33 rešerší v celkové ceně 7 360 Kč.  

 

 

 

Informace a dotazy 

Pracovníci oddělení zodpověděli 35 různě komplikovaných faktografických dotazů 

prostřednictvím e-mailu, ústně nebo telefonicky. 

V rámci systému „Ptejte se knihovny“ bylo zodpovězeno 9 dotazů. 
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Krajská knihovna v Liberci 

Staré a vzácné tisky 

Celkem bylo učiněno 72 prezenčních výpůjček z fondu starých a vzácných tisků. 

 

 

Proběhla pravidelná očista fondu starých a vzácných tisků.  

Pokračovala spolupráce s katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU 

v Liberci na semináři „Kniha jako historický pramen“. 

 

Digitalizace 

V listopadu začala digitalizace regionálních dokumentů v rámci projektu IROP. První začaly 

být skenovány noviny Gablonzer Tagblatt z let 1901 až 1920. 

Pokračovalo uvolňování přístupu k digitalizovaným dokumentům široké veřejnosti. Po 

prověření bylo uvolněno 52 dokumentů. 

V květnu došlo k výpadku digitální knihovny, která trvala až do srpna.  

 

Zpracování a digitalizace fotografií a pohlednic 

Zkatalogizováno 266 fotografií (knihovnictví na Liberecku), přibylo 102 nových signatur. 

Zároveň dosud naskenováno, upraveno a náležitě zcenzurováno celkem 431 fotografií. Kromě 

procesu digitalizace i nadále probíhala obsahová analýza fotografií vážících se k tématu Říšské 

župy Sudety se zaměřením na Liberec. 
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Krajská knihovna v Liberci 

Exkurze pro veřejnost 

Exkurze pro veřejnost uskutečňované 1x měsíčně pod „Znáte naši knihovnu?“ – 14 účastníků 

Exkurze pro střední školy – 10 exkurzí 

Exkurze pro zvláštní skupiny (odborná veřejnost, senioři apod.)  – 3 exkurze 

Workshopy pro střední školy s názvem „Najdu, co hledám?“ – 5 workshopů 

Workshopy pro SŠ (Citační) – 4 workshopy 

 

Přednášky a akce pro veřejnost 

Literatour, 50 účastníků 

Kvalifikační kolo Slam Poetry, 100 účastníků 

Čtení Dům seniorů Františkov, 20 čtení, 247 posluchačů 

 

V rámci 100. výročí vzniku Československa byly předneseny tyto přednášky: 

Československé legie ve Francii 1918, 55 posluchačů 

(přednáška byla přednesena na úvod výstavy o Čs. legií ve Francii) 

Mnichovská dohoda a Liberecko, 80 posluchačů 

Pád říše Rakousko-Uherské I. (KVK v Liberci), 40 posluchačů 

Pád říše Rakousko-Uherské I. (Měst. knih. Česká Lípa), 30 posluchačů 

Pád říše Rakousko-Uherské II. (KVK v Liberci), 35 posluchačů 

Pád říše Rakousko-Uherské II. (Měst. knih. Česká Lípa), 30 posluchačů 

Připojení Liberecka k Československé republice na podzim 1918, 40 posluchačů  

 

Rakouská knihovna 

Karin Peschka - autorské čtení   35 

Přednáška „Kovaný Graz“ (1)   56 

Film Toni Erdmann     35 

Sprachvarietäten – workshop    20 

Přednášky „Konec Rakouska Uherska“  40+ 

Čtení Österreich liest     40 

Kurzfilmschau 2018     20 

Deutsche Konversationsstunde (4 termíny)  59 

 

 

Zpracoval Václav Kříček za pomoci podkladů od Ing. M. Sanetrníkové, T. Holčákové a Mgr. 

Jana Hněličky, v Liberci 1. 2. 2019 



Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

ODDĚLENÍ BIBLIOGRAFIE MSVK V ROCE 2018 

 

Bibliografická činnost 

V průběhu roku bylo uloženo 3561 analytických záznamů ze současně 

vycházejících regionálních tištěných periodik a monografií. Do báze ANL jsou zasílány 

záznamy z regionálních časopisů a sborníků, nikoliv záznamy z denního tisku (ty jsou uloženy 

pouze v naší vlastní bázi REGO). 

 V rámci projektu VISK9 ANL bylo uloženo 1 518 záznamů z celostátních periodik a zasláno 

do článkové databáze NK ČR. 

Retrospektivní regionální databáze byly v uplynulém roce rozšířeny o 1 877 záznamů. V rámci 

celého roku byla doplňována především RRB Nový Jičín, která obsahovala k 31.12.2018 5 413 

záznamů knih a článků z celé oblasti Novojičínska.  

Stav RRB k 9. 1. 2019 

  počet záznamů 

Bruntál 644 

Frýdek-Místek 10 265 

Nový Jičín 5 413 

Opava 1 664 

Ostrava 16 976 

celkem 34 962 

 

Rešeršní činnost 

Celkový počet zpracovaných rešerší v roce 2018 byl 313 (z toho 215 jednorázových a 98 

průběžných). Rešerše obsahovaly celkem 10 266 záznamů. Dle oborového rozdělení stále vítězí 

obory lékařské a společenské (podrobnější rozdělení oborů viz tab.). 

Tabulka – oborové členění rešerší 

 

 

 

 

 

 

  Počet % 

Historie 7 2,2 

Lékařství 130 41,5 

Přírodní vědy 3 1,0 

Společenské vědy 110 35,1 

Technika, technologie, IT 5 1,6 

Umění, divadlo, hudba, literatura 18 5,8 

Výchova a vzdělávání, sport 40 12,8 

Celkem 313 100,00 



Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

Návštěvníci oddělení bibliografie 

Fyzických návštěvníků oddělení bylo 5 240. Z toho 4 720 byli uživatelé internetu, 520 využili  

jiných služeb – např. přístupy do databází zpřístupněných pouze v odd. bibliografie (ASPI, 

Anopress, Digitální knihovna). Obsáhlých informací (konzultací) bylo poskytnuto 1 442, 

elektronických dotazů bylo zodpovězeno 263. 

V průběhu roku proběhlo 21 přednášek pro studenty středních škol MS kraje na téma Necituješ, 

vyletíš aneb Naučte se citovat!!! a Informační zdroje. Přednášek se zúčastnilo celkem 443 

studentů.  

 

Další činnost 

 Aktivní účast 1 pracovnice OB na projektu Erasmus+ (školení, vedení kurzů). 

 Aktivní účast pracovnic na akcích knihovny (Muzejní noc, Knižní veletrh, knihovnické 

středy). 

 Aktualizace a úpravy hesel osobností v rámci Slovníku českých knihovníků.  

 E-learning Knihovnický kurz – vedení modulu Referenční a informační služby (modul 

7) a Elektronické informační zdroje na internetu (modul 8). 

 Evidence vybraných regionálních periodik – uchovávání po dobu cca 3 let a 

zpřístupňování pro uživatele v multimediální studovně. 

 Exkurze 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. 

 Podíl práce na vytváření podkladů pro kurzy profesních kvalifikací knihovníka (dle 

národní soustavy kvalifikací). 

 Průběžné vytváření seznamu vypracovaných rešerší pro naše www stránky. 

 Sledování informací v tisku a vytváření soupisu článků o Moravskoslezské vědecké 

knihovně v roce 2018 pro potřeby knihovny  

 Upozorňování na aktuální informace u autorit v rámci systému Aleph. 

 Výstava Prvorepublikové knihovnictví - příprava výstavy (11 panelů) vč. spolupráce 

s Knihovnou města Ostravy - vyhledání podkladů (návštěvy archivů – Frýdek-Místek, 

Karviná, Nový Jičín, Opava) – výběr vhodných materiálů, hledání podkladů 

v knihovnách MS kraje, úpravy fotografických materiálů, příprava textových částí 

k jednotlivým panelům, konzultace s grafičkou při zpracování podkladů, průběžná 

kontrola práce grafičky. Výstava je v současné době putovní, využívají ji knihovny 

celého kraje. 

 

 

Zpracovala  Pavlína Szöke 

 



Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR 

ODDĚLENÍ HISTORICKÉ BIBLIOGRAFIE HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR 

V ROCE 2018 

Václava Horčáková 

Oddělení historické bibliografie pokračovalo v práci na projektu vytváření, zpracování 

a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury z oboru historie  

a příbuzných věd a analytických a rešeršních služeb. Projekt databáze Bibliografie dějin 

Českých zemí si klade za cíl zachytit veškeré odborné práce (knihy, studie a články, recenze  

a zprávy o literatuře) vydané k českým dějinám doma i v zahraničí. Součástí činnosti je 

soustavný monitoring zahraničních bibliografických databází a dalších informačních zdrojů. 

Databáze je přístupná online (http://biblio.hiu.cas.cz) a v roce 2018 byla podpořena 

z institucionálních zdrojů. Obsahuje celkem 439 037 bibliografických záznamů (stav k 6. 12. 

2018). Další vývoj databáze se zaměřil na vývoj modulu pro vytváření tištěných bibliografií 

(tzv. Kolekce)  a modulu pro zpřístupnění Akademické encyklopedie českých dějin. V roce 

2018 zaznamenala databáze 431 376 návštěv od 268 836 uživatelů. Převažují návštěvníci 

z České republiky a ze Slovenska (80 %), roste však i návštěvnost ze zahraničí, především  

od uživatelů z Německa, Rakouska, Polska, Ruska a USA. (Zdroj: Google Analytics) 

S podporou Strategie AV21/12 pokračovaly práce na projektu „Souborný katalog české  

a slovenské historiografie jako cesta k plným textům“. Souborný katalog obsahuje kromě 

databáze BDČZ  81440 záznamů Bibliografie dějin Slovenska Historického ústavu SAV  

a 18918 záznamů Bibliografie českého archivnictví Národního archivu a umožňuje společné 

vyhledávání včetně vyhledávání plných textů. Katalog je dostupný na: 

https://hucentral.kpsys.cz. Věra Hanelová a Kristina Rexová připravily s podporou Strategie 

vydání informační brožury o dějinách a současnosti historické bibliografie v českém  

a anglickém jazyce. Text Bibliografie dějin českých zemí/Bibliography of the History of the 

Czech Lands vydalo nakladatelství Academia v edici Věda kolem nás. Bibliografické oddělení 

HÚ též dlouhodobě spolupracuje na kooperačním projektu s Národní knihovnou. Podílí  

se na tvorbě a výměně jmenných autorit přes Z39.50 server. 

Výsledky Oddělení Historické bibliografie byly prezentovány v říjnu 2018 na Mezinárodním 

kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografů v Nitře a v listopadu na tradičním  

Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS, které uspořádalo Oddělení historické 

bibliografie.  

http://biblio.hiu.cas.cz/
https://hucentral.kpsys.cz/


Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR 

Pracovnice oddělení vydaly tiskem během roku 2018 řadu personálních i tematických 

bibliografií a k padesátiletému jubileu časopisu Historická geografie též kompletní rejstříky 

tohoto periodika. 

Publikační činnost Oddělení historické bibliografie v roce 2018 

Horčáková, Václava, Marková, Markéta. Bibliografie časopisu Historická geografie za léta 

1968-2019. In: Historická geografie Roč. 44, č. 2 (2018), s. 227-356.ISSN 0323-0988. 2017. 

Rexová, Kristina, Hanelová, Věra. Bibliografie dějin Českých zemí. Praha: Středisko 

společných činností AV ČR, v. v. i., 2018. Věda kolem nás, Co to je., 78. ISBN 978-80-270-

3838-1. 

Rexová, Kristina, Hanelová, Věra. Bibliography of the History of the Czech Lands. Praha: 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2018. Science around us, What is it., 82. ISBN 

978-80-270-4173-2 

Horčáková, Václava. Bibliografie Jana Gebharta za léta 1975-2018. In: Moderní dějiny. Roč. 

26, 2018, č. 2, s. 293-301. ISSN 1210-6860. 2017. 

Horčáková, Václava. Bibliografie prací Martina Kučery. In: Historie jako vášeň i poslání. K 

životnímu jubileu historika Martina Kučery. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v, 

2018, s. 237-373. ISBN 978-80-87782-92-7. 2017. 

Horčáková, Václava. Česká (a československá) historiografie k příčinám, prostředkům  

a důsledkům přesídlování národů v letech 1918-1989. Literatura z let 1945-2015. In: Bednařík, 

P., Nosková, H., Maršálek, Z., eds. Nucené migrace v českých zemích ve 20. století. Praha: 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2018, s. 13-43. ISBN 978-80-7285-207-9. 

Horčáková, Václava. Československé parlamentní volby roku 1946 v české, slovenské  

a evropské historiografii. In: Friedl, J., Jedličková, B., Škerlová, J., eds. Parlamentní volby 1946 

a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky. Praha: Historický ústav, 2017, s. 199-

205. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. ISBN 978-80-7286-

310-5. 

Marková, Markéta. Osobní jména v názvech vybraných středověkých lokalit. In: Martínek, J., 

Křížová, L., eds. Od Karlova mostu ke Gottwaldovu : osobnosti v názvech měst a míst. Praha: 

Historický ústav, 2017, s. 35-40. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici 

Pragae, 84. ISBN 978-80-7286-315-0. 

Horčáková, Václava. Výběrová bibliografie k dějinám česko-bavorských vztahů. In: České 

země a Bavorsko. Konfrontace a paralely. Praha : Historický ústav, 2017, s. 321-336. ISBN 

978-80-7286-320-4. 2017 (vyšlo 2018). 

Horčáková, Václava. Výběr encyklopedií, slovníků, monografií, biografií a pamětí k dějinám 

podnikání v českých zemích. In: Rodinné podnikání v moderní době. Praha, Historický ústav 

2018, s. 479-488. ISBN 978-80-7286-318-1. 2017. 



Oddělení historické bibliografie Historického ústavu AV ČR 

Rexová, Kristina, Hanelová, Věra. Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český časopis 

historický = The Czech Historical Review. Roč. 116, č. 1 (2018), s. 324-341. ISSN 0862-6111. 

2018. 

Rexová, Kristina, Hanelová, Věra. Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český časopis 

historický = The Czech Historical Review. Roč. 116, č. 2 (2018), s. 629-649. ISSN 0862-6111. 

2018. 

Rexová, Kristina, Hanelová, Věra. Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český časopis 

historický = The Czech Historical Review. Roč. 116, č. 3 (2018), s. 928-943. ISSN 0862-6111. 

2018. 

Rexová, Kristina, Hanelová, Věra. Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český časopis 

historický = The Czech Historical Review. Roč. 116, č. 4 (2018), s. 1212-1227. ISSN 0862-

6111. 2018. 



Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM 

PŘEHLED ČINNOSTI BIBLIOGRAFICKÉHO ODDĚLENÍ A ODDĚLENÍ 

STUDOVEN ZA OBDOBÍ OD 1. 1. – 31. 12. 2018  

V roce 2018 byla vydána 2 čísla Výběru kulturních výročí (VKV) s celkovým počtem 1056 

bibliografických záznamů. V červnu vyšlo VKV č. 2/2018 s 364 bibliografickými záznamy; 

zpracovány byly medailony a personální bibliografie ústeckého archiváře a historika F. J. 

Umlaufta (100 záznamů), malíře starého Mostu Jaroslava Klápště (186 záznamů) a lužicko-

srbského hudebního skladatele Bjarnata Krawce (78 záznamů). V prosinci vyšlo VKV č. 1/2019 

s 692 bibliografickými záznamy; zpracovány byly medailony a personální bibliografie ústecké 

publicistky a patriotky Heleny Borské (572 záznamů), židovského pedagoga, sportovce  

a sionisty Fredyho Hirsche, jenž prošel i ghettem v Terezíně (61 záznamů) a ústeckého básníka 

a výtvarníka Josefa Honyse (59 záznamů).  

Kalendárium na rok 2019, zvláštní číslo VKV, bylo na webových stránkách knihovny 

zveřejněno v měsíci září. Všeobecná část čítá 1137 záznamů, kalendárium regionálních výročí 

ÚK dosáhlo počtu 1558 záznamů.  

K digitalizaci KDJ bylo předáno 128 dokumentů (24 976 stran).  

Bylo zodpovězeno více než 59 složitějších dotazů (Ptejte se knihovny: 8; telefonické dotazy,  

e-mail: 13; studovny: min. 38). Nejvíce složitějších dotazů tematicky spadalo do Regionální 

studovny, uživatele zajímaly hlavně informace o geografii a geologii Ústeckého kraje (více 

dotazů na různá území ÚK), dějiny obcí a historických objektů, průmysl v kraji a životní 

prostředí, činnost regionálních osobností.  

Excerpcí z literárních periodik a vybraných monografií se získalo 423 nových záznamů článků, 

statí, recenzí a kritik pro elektronickou verzi literární kartotéky. Z důvodu dostupnosti 

některých článků z veřejně přístupných EIZ byla v listopadu excerpční činnost pro literární 

kartotéku pozastavena.  

Do bází budovaných Bibliografickým oddělením bylo uloženo: REOS 93 nových osobností  

a 630 osobností aktualizováno, doplněno a opraveno; ANL 542 nových záznamů. Do báze 

národních autorit NK ČR bylo odesláno 10 návrhů nových personálních autorit, na opravy  

a doplnění bylo odesláno 15 autorit.  

O rešeršní služby projevilo vážný zájem 14 uživatelů. Celkem bylo vypracováno 6 rešerší 

(celkem 242 záznamů): 2018/1, leden – Domácí ošetřovatelská péče (50 záznamů), 2018/2, 

červen – Detektor lži za užití polygrafu (44 záznamů), 2018/3, červen – Obec jako veřejný 

opatrovník (23 záznamů), 2018/4, červenec – Městský lidový soud Plzeň a Klatovy (1945–

1946) (25 záznamů), 2018/5, listopad – Lázeňská léčba u pacientů po totální náhradě kolenního 

kloubu (80 záznamů), 2018/6, listopad – Psychologické předpoklady profese sociálního 

pracovníka ve veřejné správě (20 záznamů). 8 uživatelů využilo možnosti individuálních lekcí, 

při nichž konzultovali vlastní zpracování rešerší a problematiku citování. V průběhu listopadu 
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a prosince bylo zpracováno také 8 bibliografií pro projekt Umění pozdního středověku  

v hornické oblasti Krušnohoří s celkovým počtem 884 záznamů. Hlavním tématem bibliografií 

bylo české a saské umění (sochařství a malířství) od 14. do 16. století s důrazem na oblast 

Krušnohoří a Podkrušnohoří, činnost uměleckých dílen a cechů a umělecký transfer mezi 

Čechami a Německem.  

V rámci IVU byly prezentovány lekce pro školy. Zájem byl o lekce „Zvládnu to i bez kopírování 

z Wikipedie“, „Citace, aneb jak správně citovat použitou literaturu“ a „Řecké báje, pověsti“. 

Při setkání odborných metodických skupin (čtenářská gramotnost) v rámci projektu 

Implementace Krajského akčního plánu ÚK byly v prvním pololetí roku vypracovány  

a předneseny prezentace o rešeršních službách a informačním vzdělávání v SVKUL. Zároveň 

byla metodikům představena lekce „Citace, aneb jak správě citovat použitou literaturu“.  

Ve druhém pololetí roku 2018 byly prezentovány také lekce v rámci Projektových dní  

pro Gymnázium J. Šmejkala.  

Spolupracovalo se na organizování a realizacích dalších akcí SVKUL. V průběhu ledna až 

března měli uživatelé možnost se v OS účastnit akce pořádané v rámci významných výročí roku 

2018 a vyhrát hodnotnou knižní odměnu v soutěžním vědomostním kvízu „Sametový rozvod 

aneb jak jsme se v roce 1993 přetrhli“. Pod hlavičkou stejné akce, tedy opět v rámci 

významných výročí roku 2018, byla se spoluúčastí OS v červnu připravena soutěž „Flash 68“ 

– pátrací bojovka á la geocaching. V dubnu byla v OS uspořádána beseda v rámci celonárodní 

akce Kniha ti sluší, kde svou tvorbu představila regionální autorka detektivních příběhů 

Veronika Černucká z Teplic. Ve stejném měsíci byly v OS zahájeny oblíbené Kurzy tvůrčího 

psaní s lektorem PhDr. Adamem Krupičkou, Ph.D. V říjnu se OS aktivně podílelo na realizaci 

tradičního soutěžního Happeningu pro ústecké ZŠ a na přípravě a realizaci akce 100 let  

od vzniku samostatného československého státu na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, 

pro kterou vytvořilo úkoly a kvízy. Na konci roku proběhla z iniciativy OS celoknihovní soutěž 

o nejkrásnější záložku k 100. výročí založení republiky. V několika odděleních knihovny včetně 

OS probíhaly tvůrčí dílny, kde vznikaly jedinečné práce. Do soutěže se sešlo celkem  

107 záložek, z nichž odborná komise zvolila ty nejkrásnější. V závěru prosince, v rámci Večeru 

v knihovně, proběhla vernisáž výstavy všech zúčastněných prací a byli vyhlášeni výherci 

soutěže. Zpracovány byly tři medailonky osobností k besedám, promítání a výstavě: Josef 

Formánek „Dvě slova jako klíč“ – autorské čtení, cestovatelé Martina a Osy Johnsonových a 

režisér Jan Svatoš. Semínkovna byla na začátku roku doplněna o 178 balíčků nově získaných 

druhů semen. V dubnu pak byla zorganizována přednáška „Pestrobarevné letničky“ s Ing. 

Annou Frolíkovou, vedoucí venkovní expozice botanické zahrady v Teplicích. Součástí 

přednášky o letničkách, kterou navštívilo 15 účastníků, byla prezentace semínkovny.  

Proběhla i drobná výstavní činnost. V průběhu ledna až června byly v OS instalovány dvě 

tematické výstavy: Osudové osmičky (výběr knih k významným výročím v roce 2018), 

Magnesia Litera 2018 (knihy nominované na cenu a posléze knihy oceněné Magnesií Literou 

2018). Knižní poklady SVKUL byly OS představeny na doprovodné komentované výstavě při 

panelové diskuzi Knihovna věc veřejná na Krajském úřadě Ústeckého kraje.  
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 INFORMACE O BIBLIOGRAFICKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2018  

PRACOVIŠTĚ REGIONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ 

KNIHOVNY V KLADNĚ  

 

V uplynulém období docházelo k opakovaným změnám na pozici ředitele/zastupujícího ředitele 

knihovny. Z rozhodnutí zastupujícího ředitele došlo k 31. 8. 2018 ke zrušení dosavadního 

uspořádání odborů a zásadní reorganizaci struktury knihovny – nově ustanovené oddělení 

Doplňování a zpracování fondu je nyní součástí Odboru pro knihovnickou činnost, jednotlivá 

specializovaná pracoviště v rámci oddělení spravují odborní metodici. Samostatné oddělení 

regionální bibliografie se tak v rámci nové struktury stalo pracovištěm regionální bibliografie  

a digitalizace. S nástupem nově vybraného ředitele v únoru 2019 očekáváme další změny  

v organizační struktuře. Aktuálně pracoviště zahrnuje 3 bibliografky a 2 pracovnice 

digitalizace.  

 

Článková bibliografie – tvorba článkové databáze  

V roce 2018 bylo zpracováno 4 612 záznamů článků z přibližně 320 titulů, z toho 18 titulů 

odborných seriálů s celostátní působností. Pro Národní knihovnu ČR jsme excerpovali  

ze 46 titulů seriálů a do databáze ANL bylo posláno 2 654 záznamů článků.  

Pracoviště se podílelo na realizaci projektu „Doplňování vybraných záznamů článků do báze 

ANL“, na který byla získána dotace z programu Ministerstva kultury ČR VISK 9/I. V rámci 

tohoto projektu bylo zasláno do NK ČR 799 záznamů z 5 titulů vybraných koordinátorem 

(Souvislosti, Právní rádce, Finance a úvěr, Jurisprudence, XB-1).  

 

Databáze REOS, REFA a REFAG  

Pokračovalo doplňování a aktualizace databází osobností, památek a místopisu Středočeského 

kraje.  

Databáze regionálních osobností (REOS) ke konci roku obsahovala 13 859 záznamů osobností, 

které se narodily, zemřely nebo působily ve středních Čechách. Databáze je součástí souboru 

autorit osobních jmen. Databáze regionálních památek a místopisu (REFA) obsahuje  

7 101 záznamů kulturních a přírodních památek a místopis obcí a měst. Databáze je součástí 

souboru autorit korporací a autorit geografických jmen.  

Databáze jsou obohacovány fotografiemi a také audio-, video- či textovými soubory. Pracoviště 

spolupracuje na obohacování databáze Obálky knih skenováním obálek a obsahů knih  

a průběžně aktualizuje databázi Slovník českých knihovníků. Pro každý měsíc připravujeme 

kalendárium osobností a tip na výlet.  

 

REDO (Souborná databáze regionálních dokumentů) – knihy a 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 obsahuje přes 11 892 titulů regionální literatury z 16 městských a 3 odborných 

knihoven Středočeského kraje a 925 souborných záznamů novin a časopisů vydaných  
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ve středních Čechách do poloviny 20. století. Databáze REDO nachází uplatnění zejména při 

akvizici regionálních dokumentů a povinných výtisků nebo digitalizaci regionálního fondu.  

Ve většině spolupracujících knihoven se zpracovává systematicky článková bibliografie  

z místních periodik a faktografie regionálních osobností, někde i databáze památek a událostí. 

Všechny excerpují v úplnosti alespoň jeden titul deníku nebo týdeníku vycházející v jejich 

regionu. Jednou za 2 roky se koná pracovní schůzka s přispívajícími knihovnami, na které  

si vyměňujeme zkušenosti v oblasti regionální bibliografie. Poslední schůzka se uskutečnila  

17. 5. 2017 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně, zúčastnilo se jí 15 knihovnic  

z 9 knihoven.  

 

Digitalizace  

Vedoucí oddělení doplňování a zpracování fondu zajišťuje koordinaci digitalizace SVK  

v Kladně a digitalizačního pracoviště po obsahové a metodické stránce. Spolupracuje  

se Souborným katalogem ČR a Registrem digitalizace a vede agendu digitalizace v jejich 

databázích. Spravuje digitální knihovnu SVK v Kladně – Kramerius, zpřístupňuje 

digitalizované dokumenty a vytváří jejich vazby na bibliografické záznamy v katalogu 

knihovny, souborné databázi REDO a Souborném katalogu ČR.  

 

V Kladně 25. 3. 2019  

Mgr. Veronika Ježková  

Vedoucí doplňování a zpracování fondu  

Koordinátorka regionální bibliografie a digitalizace 

 



Vědecká knihovna v Olomouci 

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 2018 bylo 

zpracováno 47, seznam je na stránkách knihovny) a analytické zpracování regionálních článků. 

Excerpováno je 37 regionálních periodik, články jsou zasílány pravidelně do ANL (za rok 2018 

1286 záznamů). 

 

Oddělení pracovalo na projektu ANL+, zpracováno bylo 1200 článků. V roce 2019 bude 

spolupráce pokračovat. 

 

V rámci oddělení jsou řešeny otázky databází, přístup a práce s nimi. Jsou zpracovávány dotazy 

v rámci Ptejte se knihovny. Knihovna spolupracuje na chatu Ptejte se – 1x týdně. Zodpovězeno 

146 dotazů. 

 

Oddělení pořádá kurzy práce s internetem pro seniory a kurzy „Citační etiky“ pro střední školy 

a UPOL (76). Oddělení spolupracuje s Wikipedií a proběhl další Editaton, byla pořádána 

školení pro veřejnost-Píšeme Wikipedii. 

 

Databáze REGO se udržuje v aktuálním stavu, v roce 2018 bylo vloženo 13 nových záznamů  

a 239 bylo aktualizováno. 

 

V rámci regionu není koordinována excerpce, každá knihovna si excerpuje záznamy z periodik 

dle svého uvážení, převládají periodika z obcí, dále pak regionální deníky a výběrově sborníky 

či periodika, o které je v knihovně zájem. 

 

Knihovny v Olomouckém kraji 

knihovna Články za rok 2017 Excerpovaná 

periodika 

poznámka 

Měk Olomouc 415 8 Maže články, ke 

kterým nemá noviny 

Měk Šumperk 75 15  

Měk Jeseník 20 3  

Měk Prostějov 550 13  

Měk Přerov 2057 23  

 

 

 

Bibliografické informace z oblasti kultury a umění 1x měsíčně na stránkách VKOL. 



Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ 

 

Bibliografické oddělení je samostatné oddělení, spadá pod Odbor doplňování a zpracování 

fondu. Stabilně má 4 zaměstnankyně (3,25 pracovního úvazku). Kvůli dlouhodobé nemoci 

kolegyně byl na r. 2018 sjednán zástup, v r. 2019 je oddělení na 10 měsíců posíleno ještě  

o jednu zaměstnankyni na zkrácený úvazek. 

Zpracováváme přibližně 160 titulů regionálních periodik. Za r. 2018 bylo vytvořeno více než 

4200 bibl. záznamů regionálních článků a více než 800 personálních a korporativních 

autoritních záznamů. Ke konci roku 2018 v katalogu SVK  více než 165 tis. záznamů článků.  

Spolupracujeme s NK ČR na vytváření kooperačního systému článkové bibliografie. V rámci 

něj bylo v pravidelných měsíčních exportech posláno do databáze ANL  

cca 830 bibliografických záznamů z cca 20 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 1 300 záznamů.  

Koordinace projektu byla předána NK ČR, v r. 2019 zajišťujeme koordinaci pouze formálně 

v rámci projektu. 

Byla dokončena zpětná revize 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.). Pokračuje 2. fáze 

revizí, při které se doplňují údaje, které se nekonvertovaly. 

Pokračujeme v ukládání lístkové kartotéky souběžné regionální bibliografie (články z let 1960–

1992) do el. knihovního systému Aleph. Za rok 2018 bylo přepisem vytvořeno cca 6 500 

záznamů článků, celkově je přepsáno asi 40 000 bibl. záznamů. 

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). 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.  

Spolupracujeme také na tvorbě Slovníku českých knihovníků, vytváříme nová hesla 

knihovnických osobností z regionu. 

S oddělením digitalizace spolupracujeme na připojování plných textů některých 

zdigitalizovaných dokumentů z Kraméria k vybraným bibliografickým záznamům. 

Byly zpracovány statistiky využívání regionálních článků a periodik. 

Zdeňka Mikulecká, březen 2019



Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

BIBLIOGRAFICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST V ODDĚLENÍ PREZENČNÍCH 

SLUŽEB STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 

2018 

 

Regionální bibliografie je součástí oddělení prezenčních služeb od 1. března 2011. Pracoviště 

zpracovalo v roce 2018 do báze ANL (Analytický rozpis periodik – články z regionálních 

periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie 10 683 záznamů článků (tato báze 

obsahuje k 4.2.2019 celkem 162 722 záznamů), dále 108 nových osobností do báze 

regionálních osobností REOS (PNA04) a ve stejné bázi doplnilo a aktualizovalo údaje v 891 

záznamech. Báze REOS k 4.2.2019 obsahuje 6 239 záznamů regionálních osobností. Výběrově 

jsou záznamy z báze PNA02 posílány do báze ANL Národní knihovny České republiky, která 

je vytvářena v rámci kooperačního systému KOSABI (Kooperační systém analytické 

bibliografie), jehož součástí je i SVK PK. Do báze ANL NK ČR bylo v roce 2018 posláno  

4 658 záznamů.  

Pracoviště připravilo podklady pro vygenerování Kalendária osobností pro rok 2019 čítající  

1 512 osobností, tento dokument je pro veřenosti dostupný v rámci elektronického katalogu 

knihovny na adrese https://bit.ly/2GlLL5r. Prostřednictvím Oddělení doplňování a zpracování 

knihovních fondů navrhla regionální bibliografie v průběhu roku 2018 do databáze SNA 

spravované NK ČR celkem 381 jmenných a 22 věcných autoritních záznamů. 

Speciální studovnou bylo v roce 2018 zpracováno 148 kombinovaných rešerší1 a za tyto byla 

uživateli zaplacena částka v celkové výši 23 539,- Kč. U kombinovaných rešerší byla nejvíce 

zastoupena témata z lékařství a ošetřovatelství, práva a politiky. Dále během roku zodpověděla 

speciální studovna 784 dotazů a zajistila 631 elektronických rešerší z dostupných databází  

a dalších zdrojů. Tématická skladba dotazů a elektronických rešerší ve speciální studovně byla 

srovnatelná s předchozími roky. Nejvíce jsou stále žádány informace související s regionem  

a také s lékařstvím a ošetřovatelstvím. Rozbor témat je graficky znázorněn v příloze za textem. 

Studovna pokračovala ve zpracovávání denního monitoringu tisku pro potřeby vedení SVK PK.  

V roce 2018 služba Ptejte se knihovny nejčastěji sloužila k řešení provozních dotazů. 

Zodpovídání dotazů je nadále garantováno vedoucí oddělení prezenčních služeb  

a pracovnicemi speciální studovny, které v případě potřeby spolupracují s ostatními odděleními 

SVK PK. Prostřednictvím webového formuláře dostupného na https://bit.ly/2t634zE bylo 

zasláno celkem sedmnáct dotazů zodpovězených speciální studovnou, z toho devět odpovědí 

bylo zveřejněno ve volně přístupného online archivu na adrese 

https://www.ptejteseknihovny.cz/archiv.  

Dne 27. února 2018 proběhlo ve vzdělávacím centru SVK PK školení vyhledávání odborných 

informací v databázích EbscoHost, Ebook EbscoHost, ProQuest Central a Ebook ProQuest 

                                                           
Kombinované rešerše – rešerše zpracovaná na základě elektronických zdrojů, bibliografií a přímou excerpcí periodických 

titulů, přehled kombinovaných rešerší z let 2006–2018 je dostupný z https://svkpk.cz/wp-
content/uploads/2019/01/soupis_resersi_2006-prosinec2018.pdf. 
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Central pro skupinu 24 studentů SPŠS a SOŠ prof. Švejcara v Plzni – 3. ročník, obor 

knihovnictví. 

Vedoucí oddělení řešila grant VISK 9/I – Doplňování vybraných záznamů článků do báze 

ANL. Celkové náklady projektu činily 39 000,- Kč, z toho dotace byla ve výši 13 000,- Kč. 

Celá částka byla použita na výplatu OON v rozsahu 300 hodin v období červen až listopad 

2017. Za tuto částku bylo zpracováno 622 článků z šesti odborných periodik z let 2017 a 2018 

(Cantus, Daně a finance, Jezuité, Moderní řízení, Obec a finance, Obchodní právo). Záznamy 

byly vytvořeny v souladu s podmínkami projektu a řádně odeslány na server NK ČR.  

V únoru 2018 realizovala vedoucí oddělení výstavu v rámci Smetanovských dnů s názvem  

Po práci zábava – rytmus života Plzeňanů v 19. století (21.02.2018–02.04.2018) a pro výstavu 

Západočeského muzea v Plzni s názvem Vilém Heckel 100 zpracovala bibliografii publikací  

V. Heckela (31 + 145 záznamů), která je její součástí. Komentář k bibliografii byl zveřejněný: 

DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Publikační činnost Viléma Heckela. In: Vilém Heckel 100: katalog 

výstavy. Plzeň: Západočeské muzeum, 2018, s. 24–28. ISBN 978-80-7247-147-8. 
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