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MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ
Bibliografická činnost za roky 2019–2020:
Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989–2020 (NAKI II):
- bibliografický soupis díla Milana Kundery (tisk 2019)
- bibliografický soupis překladů z češtiny do polštiny (tisk 2020)
- příprava bibliografického soupisu překladů z češtiny do francouzštiny (2019–2021)
- příprava bibliografického soupisu překladů z češtiny do angličtiny (2020–2021)
- příprava bibliografického soupisu překladů z češtiny do němčiny (2020–)
- příprava doprovodné databáze a mapy
Publikační činnost za roky 2019–2020:
KUBÍČEK, Tomáš, SCARPETTA, Guy, ENTHOVEN, Jean-Paul a KUBÍČEK, Jaromír. Dílo
Milana Kundery v překladech = Œuvre de Milan Kundera et sa traduction. Brno: Moravská
zemská knihovna, 2019. 319 s. ISBN 978-80-7051-275-3.
GOSZCZYŃSKA, Joanna, KUBÍČEK, Jaromír a KUBÍČEK, Tomáš. Česká literatura
v polských překladech (1989–2020) = Literatura czeska w tłumaczeniach polskich (1989–
2020). Brno: Moravská zemská knihovna, 2020. 231 s. (Česká literatura v překladech, sv. 1)
ISBN 978-80-7051-291-3.
HEFTRICH, Urs, ŠPIRIT, Michael a KUBÍČEK, Tomáš. Urs Heftrich. Brno: Moravská
zemská knihovna, [2018]. 66 s. (Premia Bohemica) ISBN 978-80-7051-244-9. (Bibliografický
soupis sestavil Jaromír Kubíček).
COSENTINO, Annalisa, KUBÍČEK, Tomáš a WIENDL, Jan. Annalisa Cosentino. Brno:
Moravská zemská knihovna, 2020. 93 s. (Premia Bohemica) ISBN 978-80-7051-290-6.
(Bibliografický soupis sestavil Jaromír Kubíček).
GALMICHE, Xavier, KUBÍČEK, Tomáš a BÍLEK, Petr A. Xavier Galmiche. Brno: Moravská
zemská knihovna, 2020. 123 s. (Premia Bohemica) ISBN 978-80-7051-292-0. (Bibliografický
soupis sestavil Jaromír Kubíček).
Počet analytických záznamů zaslaných do ANL (zpracovala Eva Kmoníčková):
2019: 737 záznamů,
2020: 623 záznamů.
doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc.
Mgr. Lenka Pokorná Korytarová
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ČINNOST REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ JIHOČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZA ROK 2020
Analytický popis článků
Excerpce článků z regionálních periodik (2 deníky a výběrově další regionální periodika)
a zasílání záznamů do databáze článků ANL – excerpováno bylo 3 853 záznamů, z toho
exportováno do ANL 3 835 záznamů.
Digitalizace
Pokračování projektu digitalizace regionálních dokumentů ve spolupráci krajskou digitalizační
linkou: pro JVK 572 stran; pro Jihočeské muzeum 43 080 stran; pro Muzeum Jindřichohradecka
10 243 stran. Celkem do Krameria JVK 53 895 stran.
Digitalizace regionálních monografií z fondu regionální literatury (Památník): 90 sv.
Kontrola vazby záznamů článků v on-line katalogu s plnými texty v digitální knihovně
Kramerius ve spolupráci s IT-oddělením.
Ediční činnost
Podíl na vydání knihy (jazyková korektura, redakční spolupráce):
HANSA, Karel. Poznatky a zážitky z Francie. S mnoha obrázky vlastních a původních fotografií
(S několika doložkami z tisku). Statutární město České Budějovice, České Budějovice 2020.
326 s. ISBN978-80-270-7974-2.
Průběžné doplňování elektronické čítanky šumavské německé literatury Kohoutí kříž.
Odborná činnost
PRŠÍNOVÁ, Tamara. Zapomenutý a znovu objevený Karel Hansa – cestovatel, spisovatel,
fotograf, filantrop, humanista a gentleman. In: XXII. kolokvium českých, moravských a
slovenských bibliografů. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2020. S. 163–167.
ISBN 978-80-7052-153-3 (pdf).
Regionální autority
Průběžná harmonizace a úpravy regionálních jmenných autorit (3 000 záznamů).
Regionální periodika
Kontrola a doplňování záznamů regionálních periodik do souborného katalogu periodik (ČC…
774 a ČB… 899 záznamů) ve spolupráci s oddělením periodik.
Revize fondu
Revize fondu PREG – příručka region (2 222 sv.)
Revize fondu DT – drobné tisky (7 348 sv.)
Revize fondu regionálních periodik ČB (6 516)
Skenování obálek regionálních dokumentů
Skenování obálek regionálních periodik a monografií (cca 1 100)
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VISK 9/1 – Souborný katalog CASLIN a národní autority 2020 (Doplňování vybraných
záznamů článků do báze ANL – excerpováno a exportováno do databáze ANL 770 záznamů
z celostátních periodik.
Přírůstky do fondu regionálního odd.
Monografie – 619 sv. + příručka – 8 sv.
Regionální periodika – 5 nových titulů; 326 svázaných titulů; docházející tituly za rok 2020 –
343
Regionální mapy – 35
Drobné tisky – 6
Home office: 17. 3. – 26. 4. 2020 a 23. 10. – 6. 11. 2020
- excerpce článků
- kontrola vazby záznamů článků + plné texty Kramerius
- akvizice regionálních titulů (procházení nabídkových seznamů)
- opravy regionálních autorit
- vyřizování e-mailů, dotazů
- kontrola záznamů regionálních periodik
- přijímání nových čísel regionálních periodik (1 pracovnice docházela 1–2x týdně
na pracoviště)
- 1 pracovnice na paragrafu (překážka práci na straně zaměstnavatele)
- Kohoutí kříž
- redakční spolupráce na knize: HANSA, Karel. Poznatky a zážitky z Francie: s mnoha obrázky
vlastních a původních fotografií (s několika doložkami z tisku): Praha 1949–1950 =
Connaissances et souvenirs de France: avec les nombreuses illustrations de photographies
originales de l'auteur (avec quelques ajouts tirés de la presse): Prague 1949–1950.
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Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny – Lidická 1 probíhala
od dubna 2019 do října 2020.
Pracovnice regionálního oddělení se po návratu do práce z home office podílely na pracích
spojených s přípravami na otevření nové přístavby knihovny – účast na stěhování a řazení
fondu v nové budově, lepení štítků. apod.
https://www.cbvk.cz/pristavba_knihovny.html
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KNIHOVNA NÁRODNÍHO MUZEA
Zpráva za rok 2020
Knihovna Národního muzea se v roce 2020 úspěšně přestěhovala zpět do svých historických
prostor. Aktuální informace ohledně stávajících opatření jsou vyvěšeny na webových stránkách
Národního muzea: http://www.nm.cz/Knihovna-NM/.
Publikace
Periodika:
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 65, 2020, č. 1–2. ISSN 2570-6861 (print),
2570-687X (online).
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 65, 2020, č. 3–4. ISSN 2570-6861 (print),
2570-687X (online).
Viz https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/acta-musei-nationalis-pragae-historialitterarum.
Výstavy
Korona v muzeu! (virtuální výstava pro digitální výstavu Špalíček):
http://www.spalicek.net/?q=node/6960
Korona v muzeu! (výstava v Hlavní budově NM 3. 12. 2020 – 30. 6. 2021). Odkaz
na
virtuální
verzi
výstavy:
https://exhibition.indihu.cz/view/korona-v-muzeu/start
Obřad svaté Korony (muzejní jednohubka): https://youtu.be/njm6ViEU19s
Pro knihy, pro sbírku, pro radost. XVI. Trienále českého ex libris 2020. Přehlídka současné
tvorby 2018–2020 (14. 7. 2021 – 3. 10. 2021)
Digitalizace
Oddělení služeb (digitalizační pracoviště) provedlo roku 2020 11 337 nových skenů:
rukopisy:
1342 nových skenů
tisky:
1694 nových skenů
ostatní materiály:
8301 nových skenů

Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea
V roce 2020 byla dokončena digitalizace titulu Rudé právo z období první republiky včetně
večerníků. V digitální knihovně Kramerius jsou tak volně k dispozici ročníky
1920–1938 Rudého práva a samostatně pak ročníky 1928–1934 Rudého večerníku. Zahájena
byla digitalizace Českého slova (pražského vydání), zatím je v digitální knihovně Kramerius
dostupný rok 1918, digitalizace dalších ročníků bude pokračovat v roce 2021.
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Projekty
a) Vědecké:
KNM je členem CERL, dodává záznamy vlastníků knih do databáze CERL Thesaurus.
V rámci programu NAKI II MK ČR řešila KNM v roce 2020 tyto projekty:
Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků
v tuzemských i zahraničních knihovnách (2018–2022), hlavní řešitel: PhDr. Richard Šípek,
Ph.D.:
https://www.nm.cz/muzeum/odborna-cinnost/virtualni-rekonstrukce-rozptylenychproveniencne-bohemikalnich-kniznich-celku-v-tuzemskych-i-zahranicnich-knihovnach
V rámci institucionální podpory DKRVO KNM řešila v roce 2020 tyto vědecké cíle:
Jiří Melantrich z Aventýnu a biblická ilustrace
Průzkum historie a obsahové charakteristiky zámecké knihovny Nové Syrovice
Kritická edice Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu
Kramářské tisky a jejich producenti v geografickém kontextu
Sebrané spisy Ferdinanda Peroutky
Vědecké zpracování historických proveniencí a moderních knižních fondů
Vědecké zpracování slovanských fondů Knihovny národního muzea
b) VISK:
VISK 5:
Retrospektivní konverze Generálního jmenného katalogu NM
Konverze katalogu ČMH
Rekatalogizace šelakových gramofonových desek z fondu Národního muzea (ČMH)
Retrospektivní konverze lístkového katalogu Knihovny Náprstkova muzea (NpM)
VISK 6:
Digitalizace vzácných rukopisných knih (KNM)
VISK 7:
Reformátování periodik Národního muzea (Rudé právo) (KNM)
Reformátování krajanských periodik Národního muzea (KNM)
Digitalizace zvukových dokumentů (ČMH)
NM
KNM
KNM
KNM
KNM

VISK
5 (retrokon)
6 (MMSB)
7 (Kramerius)
7

Celkem
207 000
265 000
250 000
297 000

NpM
ČMH
ČMH

7
5
5

265 000
118 000
84 000
7
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ČMH
Celkem

7

200 000
1 686 000

Spolupráce s dalšími institucemi
V rámci digitální knihovny kramářských tisků Špalíček jsme v roce 2020 připojili
digitalizované sbírky kramářských tisků Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a plánujeme
připojit sbírku Památníku Petra Bezruče Slezského muzea v Opavě, Moravské zemské
knihovny v Brně a Moravského zemského muzea. Spolupráci s dalšími zájemci vítáme.
Na portálu proveniencí Provenio se podílí jako součást konsorcia Národní knihovna ČR,
Národní památkový ústav, partnery projektu jsou Vědecká knihovna v Olomouci, Židovské
muzeum v Praze, Národní galerie Praha, Severočeké muzeum.
Za KNM zpracovala Iva Bydžovská
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BIBLIOGRAFICKÉ ODDĚLENÍ SVK HK
Zpráva za rok 2020–2021
Bibliografické oddělení SVK HK spadá pod Odbor doplňování a zpracování fondu. V současné
době (r. 2021) má 4 zaměstnankyně (cca 3,2 pracovního úvazku) + 0,25 úvazku je doplněno
DPP.
Oddělení zpracovává přibližně 150 titulů regionálních periodik (sborníků, časopisů, novin
a zpravodajů). Za r. 2020 bylo na našem oddělení vytvořeno téměř 4 000 bibliografických
záznamů regionálních článků a cca 550 personálních a korporativních autoritních záznamů.
Celkem bylo ke konci roku 2020 v katalogu téměř 199 tis. záznamů článků.
Bibliografie spolupracuje s NK ČR na vytváření kooperačního systému článkové bibliografie.
V rámci něj bylo v r. 2020 v pravidelných měsíčních exportech posláno do databáze ANL 845
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 1 360 záznamů.
V průběhu lockdownu se pod vedením bibl. oddělení pracovnice z odd. služeb přidaly
k přepisování lístkové kartotéky souběžné regionální bibliografie (články z let 1960–1992)
do el. knihovního systému Aleph. Za rok 2020 bylo vytvořeno 17 000 záznamů článků, celkově
je uloženo asi 60 000 lístečků SRB.
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 a do webové rubriky „O nás v tisku“ vkládá články z db
Anopress.
Podílíme se 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.
V letošním roce jsme čtenářům zpřístupnili záznamy z projektu VISK 9/1, které dříve měly
status NEZOBRAZOVAT.

Zpracovala Mgr. Zdeňka Mikulecká, září 2021
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ODDĚLENÍ HISTORICKÉ BIBLIOGRAFIE HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR
2019–2020
V roce 2019 se Oddělení historické bibliografie stalo součástí Digitální výzkumné
infrastruktury pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (LINDAT/CLARIAH-CZ).
Tato výzkumná infrastruktura si klade za cíl zpřístupnit digitalizované zdroje z jedenácti
předních národních kulturních, paměťových či vzdělávacích institucí, zahrnující obory
jazykovědy, historie, archeologie, historické bibliografie, filozofie, vědy o kultuře, historie
umění, filmové kultury, vizuálních umění, muzikologie, historie hudby, etnologie a folklóru.
Projekt infrastruktury (LM2018101) na léta 2019–2022 řídí Univerzita Karlova, partnery jsou
Filosofický ústav AV ČR, Historický ústav AV ČR, Knihovna AV ČR, Masarykova univerzita,
Moravská zemská knihovna, Národní filmový archiv, Národní galerie, Národní knihovna
Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR a Západočeská univerzita v Plzni. V rámci řešení projektu
se bibliografické oddělení zaměřilo na další vývoj existující databáze Bibliografie dějin
Českých zemí (dále BDČZ) a jejich metadat (dostupné na biblio.hiu.cas.cz). Cílem je umožnit
uživatelům kromě bibliografických záznamů o literatuře využívat i plné texty, které budou
připojeny k metadatům. V prostředí webového katalogu Portaro byla zpřístupněna uživatelům
digitální knihovna a bylo vloženo několik desítek plných textů publikací a periodik
Historického ústavu. Pokračovaly též práce na vkládání odkazů na plné texty v externích
digitálních knihovnách. Veškeré bibliografická práce byly provedeny v rámci mezinárodních
standardů (MARC 21, ISBD, RDA, Konspekt). Za rok 2019 bylo nově zpracováno 13 240
záznamů. V roce 2019 zaznamenala databáze 423 527 návštěv (zdroj Google Analytics).
V roce 2020 se Oddělení historické bibliografie zaměřilo na vývoj a zpracování zdrojů
dostupných on-line, aby vyšla vstříc požadavkům uživatelů v situaci limitované omezeními,
která způsobila pandemie koronaviru. Za rok 2020 bylo nově zpracováno 20 497 záznamů.
V roce 2020 zaznamenala databáze 484 306 návštěv (stav k 31. 12. 2020). Databáze metadat je
dále obohacována odkazy na plné texty ve vlastní digitální knihovně i na volně dostupné plné
texty v domácích i zahraničních digitálních knihovnách. Širší veřejnosti byla databáze BDČZ
prezentována formou nového zpracovaného hesla na Wikipedii a informačním videem
(vystaveno na YouTube Historického ústavu). Databáze BDČZ obsahovala celkově 480 647
záznamů (stav k 31. 12. 2020).
V letech 2019–2020 pokračovala spolupráce s Národní knihovnou na tvorbě a výměně
jmenných autorit přes Z39.50 server a spolupráce s Národním archivem na tvorbě společného
Souborného katalogu české a slovenské historiografie (dostupné z hucentral.kpsys.cz). V roce
2019 se k tomuto Soubornému katalogu připojila nově vzniklá databáze Akademická
encyklopedie českých dějin (dostupné z aecd.kpsys.cz) a v roce 2020 se připojila další nově
vzniklá Databáze dějin všedního dne (dostupné z ddvd.kpsys.cz).
Oddělení historické bibliografie mělo stejné personální obsazení jako v předešlých letech:
4 bibliografky, z toho 3 na plný úvazek a 1 na poloviční úvazek.
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Další projekty
Oddělení historické bibliografie se podílí na projektu Akademická encyklopedie českých dějin
– zpřístupnění plných textů v rámci programu Paměť v digitálním věku Strategie AV21. Projekt
zpřístupňuje ve formě bibliografických záznamů s připojenými plnými texty hesla tištěné
Akademické encyklopedie českých dějin v rámci internetové databáze Akademické
encyklopedie českých dějin. V roce 2019–2020 byl uživatelům zpřístupněn 1. svazek (A/C)
a 2. svazek (Č/1).
Od roku 2020 se Oddělení historické bibliografie podílí na novém projektu Správa území
v prostoru a čase zaměřený na studium evidence vlastnických vztahů ve spojitosti se správními
a administrativními jednotkami v období novověku pro historickou zemi Čechy a podrobněji
na příkladu vybraných modelových území.
Další projekt, na kterém se Oddělení historické bibliografie od roku 2020 podílí, je Prameny
Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře
Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukace. Projekt zásadním způsobem přispěje k poznání
dějin Krkonoš v období Československa a otevře nové cesty bádání zpřístupněním informací
o řadě dosud zcela roztříštěných, a tedy často prakticky téměř nedohledatelných pramenů.
Akce
Ve dnech 26. – 27. 3. 2019 se konalo v Pedagogické knihovně J. A. Komenského v Praze 31.
zasedání sekce SDRUK pro bibliografii, na kterém přednesli Jaromír Kubíček a Václava
Horčáková příspěvek „Pohled na výsledky bibliografické činnosti v českých krajích po roce
2010“. Oddělení historické bibliografie uspořádalo 22. kolokvium českých, moravských
a slovenských bibliografů. Kolokvium se konalo v Praze ve dnech 6. – 8. 10. 2019. Zúčastnilo
se ho 56 bibliografů. Také uspořádalo ve spolupráci s Národním archivem a firmou KP-SYS
tradiční Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS, které proběhlo dne 13. 11. 2019
v Praze. Zúčastnilo se ho 98 knihovníků a bibliografů z České republiky. Rovněž byla
Bibliografie dějin Českých zemí prezentována na tutoriálu LINDAT-CLARIAH-CZ dne
17. 10. 2019. Dne 2. 12. 2020 se uskutečnila videokonference 21. konference Archivy, knihovny,
muzea v digitálním světě 2020, na kterém vystoupila Věra Hanelová s příspěvkem „Bibliografie
dějin Českých zemí, Akademická encyklopedie českých dějin a jejich vzájemné propojení“.

Publikační činnost Oddělení historické bibliografie v letech 2019–2020
HANELOVÁ, Věra: PhDr. Stanislava Jonášová-Hájková (22. 9. 1904 –23. 2. 1985). In:
Zdeňka Mikulecká (ed.), XXII. Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů
6. – 8. 10. 2019. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2020,
s. 66–71. ISBN 978-80-7052-153-3.
PÁNEK, Jaroslav – BARON, Roman – BOUBÍN, Jaroslav – BOLOM-KOTARI, Sixtus –
BUŇATOVÁ, Marie – CIBULKA, Pavel – DEJMEK, Jindřich – DOLEŽALOVÁ, Eva –
DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana – HLADKÝ, Ladislav – HLAVAČKA, Milan – HOLUBEC,
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Stanislav – HORČÁKOVÁ, Václava – HRACHOVEC, Petr – HRBEK, Jiří – JEDLIČKOVÁ,
Blanka – JAKUBEC, Ondřej – JUST, Jiří – KALETA, Petr – KESSLER, Vojtěch –
KOFRÁNKOVÁ, Václava – KRAFL, Pavel Otmar – KYNCL, Vojtěch – MIKULEC, Jiří,
NĚMEČEK, Jan – POKORNÁ, Magdaléna – PROKŠ, Petr – ŘEPA, Milan – SEMOTANOVÁ,
Eva -– STERNECK, Tomáš – VALENTOVÁ-BOBKOVÁ, Kateřina – VELKOVÁ, Alice –
VYSKOČIL, Aleš – ŠIMŮNEK, Robert – ZELENKA, Jan, ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica –
ŽEMLIČKA, Josef: Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. V. H/1 (habáni - historismus).
Praha: Historický ústav, 2020, 590 s. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada E - Series E Encyclopedica, 7. ISBN 978-80-7286-339-6.
HORČÁKOVÁ, Václava: Bibliografie prací Ivana Šedivého. In: Jana Čechurová – Josef
Žemlička (eds.), Souboj mečů, idejí a charakterů, K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého.
Praha: NLN, 2019, s. 386–407. ISBN 978-80-7422-725-7.
HORČÁKOVÁ, Václava: Bibliografie prací Miloše Havelky. In: Dějiny, smysl a modernita.
K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Fakulta
humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019, s. 406–423. ISBN 978-80-88304-09-8; ISBN
978-80-7571-039-0.
HORČÁKOVÁ, Václava: Historická bibliografie o Ringhofferech. In: Milan Hlavačka – Miloš
Hořejš (eds.), Fenomén Ringhoffer. Rodina, podnikání, politika. Praha: Národní technické
muzeum, 2019, s. 12–16. Práce z dějin techniky a přírodních věd, 55. ISBN 978-80-7037-3033.
HORČÁKOVÁ, Václava: Ringhofferové. Sláva a pád jedné podnikatelské rodiny. In: Zdeňka
Mikulecká (ed.), XXI. kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů. Hradec
Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2019, s. 32–38. ISBN 978-80-7052134-2.
HORČÁKOVÁ, Václava – KUBÍČEK, Jaromír: Současný stav společenskovědní bibliografie
v českých zemích. Český časopis historický. Roč. 117, 2019, č. 3, s. 666–694. ISSN 0862-6111.
HORČÁKOVÁ, Václava: Úvod. In: Zdeňka Mikulecká (ed.), XXII. Kolokvium českých,
moravských a slovenských bibliografů. 6. – 8. 10. 2019. Hradec Králové: Studijní a vědecká
knihovna v Hradci Králové, 2020, s. 5. ISBN 978-80-7052-153-3.
HORČÁKOVÁ, Václava: Výběrová bibliografie prací Jana Křena. In: Moderní dějiny.
Roč. 28, 2020, č. 1, s. 323–326. ISSN 1210-6860.
MARKOVÁ, Markéta: Bibliografie prací Jana Klápště. In: Jan Klápště – Ludmila Luňáková
– Martin Wihoda – Josef Žemlička (eds.), Vnímavý pozorovatel. Výbor z díla. Praha: NLN,
2019, s. 291–310. ISBN 978-80-7422-673-1.
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MARKOVÁ, Markéta: Hranice a hraničení jako medievistické téma. In: Eva Semotanová
(ed.), Hranice v krajinách. Praha: Historický ústav, 2020, s. 19–45. ISBN 978-80-7286-341-9.
MARKOVÁ, Markéta: Josef Pekař a Český ráj. In: Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník
Českého ráje a Podještědí. Roč. 27 (43), 2020, č. 1, s. 33–37. ISSN 1214-1798.
REXOVÁ, Kristina – HANELOVÁ, Věra: Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český
časopis historický. Roč. 117, 2019, č. 1, č. 2, č. 3, č. 4. ISSN 0862-6111.
REXOVÁ, Kristina – HANELOVÁ, Věra: Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český
časopis historický. Roč. 118, 2020, č. 1, 2, č. 3, č. 4. ISSN 0862-6111.
Václava Horčáková, Věra Hanelová
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ZPRÁVA O ČINNOSTI BIBLIOGRAFICKÉHO ODDĚLENÍ KVK V LIBERCI
2019–2020
Analytické zpracování článků:
2019: 1722 záznamů, do ANL NK zasláno 898 záznamů
2020: 1299 záznamů, do ANL NK zasláno 518 záznamů
VISK 9/I:
2019: 1036 záznamů
2020: 1024 záznamů
Databáze REOS (starší verze):
2019:113 záznamů
2020: 214 záznamů
Rešerše:
2019: 47 rešerší
2020: 45 rešerší
Nejčastější témata rešerší z oborů pedagogika, zdravotnictví, ekonomika.
Informace a dotazy:
2019: 21 faktografických dotazů
2020: 24 faktografických dotazů
Ptejte se knihovny:
2019: 13 dotazů
2020: 16 dotazů
Katalogizace a digitalizace fotografií:
2019: 307 záznamů
2020: 330 záznamů
Bibliografie 2020:
- zpracování bibliografie časopisu Fontes Nissae 2000–2018
- zpracování bibliografií osobností oceněných Poctou hejtmana Libereckého kraje
pro databázi Regionální osobnosti Libereckého kraje
Různé
2019:
- 6 přednášek pro veřejnost na téma vznik Československa, čs. Odboj za 2. světové války,
Liberec 1938–1939 (Jan Hnělička a Václav Kříček)
- zahájení projektu nové databáze Regionální osobnosti Libereckého kraje
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2020:
- revize fondu starých a vzácných tisků
- 2 přednášky pro veřejnost na téma čs. odboj za 1. a 2. světové války (online)
V roce 2020 byla činnost oddělení ovlivněna několikaměsíčním částečným a úplným
uzavřením knihovny v důsledku pandemie Covid-19.
Oddělení má na starost rovněž digitalizaci regionálních dokumentů v rámci celostátních
a krajských projektů, fond starých a vzácných tisků, Rakouskou a Francouzskou knihovnu.
Podílí se také na službách v provozních odděleních, exkurzích, workshopech, přednáškách
a přípravě kulturních akcí pro střední školy a veřejnost.

Zapsala Táňa Holčáková
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BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOST V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ JINDŘICHŮV HRADEC
Městská knihovna Jindřichův Hradec je knihovnou s pověřenou regionální funkcí pro okres
Jindřichův Hradec, která vedle metodické pomoci a služeb pro knihovny regionu zahrnuje také
budování fondu regionální literatury (knihy i časopisy), analytické zpracování regionálního
periodického tisku a vytváření databáze regionálních autorit.
Bibliografická činnost je zabezpečována pracovnicí studovny v dospělém oddělení městské
knihovny a zaměřuje se na:
- správu bibliografické analytické databáze článků z regionálního tisku (42 000 záznamů článků
z regionálního tisku, nejstarší záznamy z roku 1968)
- analytické zpracování regionálního periodického tisku (obecních a městských zpravodajů,
vlastivědných a historických sborníků a regionální mutace denního tisku) – za rok 2020 bylo
zpracováno 767 záznamů článků z cca 24 titulů, nově začaly být záznamy doplňovány odkazem
na elektronickou adresu plného textu článku
- budování databáze regionálních autorit (vytváření a aktualizace záznamů o regionálně
významných osobnostech (během roku 2020 byly záznamy uvedeny do souladu s pravidly
RDA, koncem roku 2020 měla databáze 789 záznamů) a korporacích (celkem 37 záznamů)
a její propagaci a využití (představení regionální osobnosti měsíce na webu knihovny s odkazy
na související literaturu)
- vyhotovování rešerší na objednávku (z vlastních i dalších dostupných katalogů a databází –
pouze 5 rešerší za rok 2020) a bibliografií k různým příležitostem (výročí Komenského)
Ostatní činnosti pracovnice studovny zahrnují:
- asistence při hledání literatury nebo práci s internetem
- tisk, kopírování a skenování dokumentů
- organizace kurzů Virtuální univerzity třetího věku (PEF ČZU Praha) – v roce 2020 proběhly
2 kurzy zčásti prezenční, zčásti distanční formou
- zabezpečení knihovnicko-informačních lekcí pro střední školy (připravena a nabídnuta byla
tři témata, k realizaci v roce 2020 nedošlo kvůli omezením v souvislosti s epidemií covidu-19,
v tomto roce už lekce probíhají)
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ODDĚLENÍ BIBLIOGRAFIE A INFORMAČNÍCH SLUŽEB KKFBZ
Rok 2020
Oddělení bibliografie a informačních služeb KKFBZ zajišťuje tyto služby:
- provoz studovny naučné literatury, individuálních studoven a kolektivní studovny
- provoz Informačního a referenčního centra (zodpovídání náročnějších dotazů a dotazů
regionálního charakteru)
- průběžná údržba a zajišťování oprav svěřeného knihovního fondu
- spolupráce s akviziční komisí při výběru nových titulů do příruční knihovny a regionální
příruční knihovny
- správa účtu knihovny na sociální síti Facebook
- zodpovídání dotazů přes službu Ptejte se knihovny, na emailové adrese info@kfbz.cz
a na chatu knihovny
- pravidelné vyhledávání regionálních obecních zpravodajů v elektronické podobě a ukládání
do databáze elektronických zpravodajů
- expedice knižních novinek do příruční knihovny, regionální příruční knihovny a povinného
výtisku
- zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních seznamů literárních novinek, hudebních
novinek, novinek zvukové knihovny pro zdravotně znevýhodněné a jejich publikování
na webu KKFBZ
- průběžné doplňování, údržba a správa kartotéky regionálních osobností
- excerpce článků ze stanovené titulové základny regionálních periodik
- průběžné odesílání vybraných záznamů článků do databází ČNB – ANL
- koordinace projektu VISK9/ANL+ v rámci KKFBZ
- vypracovávání rešerší podle požadavků uživatelů
- spolupráce na Kalendáriu regionálních osobností
- skenování obálek dokumentů regionální příruční knihovny
- spolupráce na Slovníku českých knihovníků
- provoz veřejného internetu na čtenářských PC
- zpřístupňování a vedení statistiky databází (ČSN online, Anopress IT, ASPI, EBSCOhost,
Press Reader, Codexis) a zpřístupňování naučných CD-ROM na čtenářských PC
- kopírování tištěných dokumentů z knihovního fondu
- vybírání poplatků za poskytnuté služby (kopírování, tisk, rešerše)
- správa, údržba a prezenční půjčování dokumentů regionální příruční knihovny (periodika
a monografie – naučná literatura i beletrie)
- prezenční půjčování historického a vzácného fondu registrovaným uživatelům knihovny
- správa, údržba a prezenční půjčování povinného výtisku neperiodických publikací (naučná
literatura i beletrie)
- instalace tematicky zaměřených výstav ve svěřených vitrínách a panelech ve 3NP a 4NP
budovy 15 Baťova institutu
- spolupráce na zajišťování informačních lekcí pro střední školy
- spolupráce na projektu eBadatelna Zlínského kraje
Vzhledem k pandemické situaci oddělení bibliografie a informačních služeb zajišťovalo navíc
spolu s dalšími dvěma odděleními provoz absenčních výpůjčních služeb, půjčování absenčních
dokumentů, hledání objednávek ad.
Zpracování záznamů ve Verbis
- zpracováno 2102 záznamů článků regionálního charakteru
- do ČNB – ANL bylo odesláno celkem 144 záznamů regionálních článků
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-

v rámci projektu VISK9/ANL+ bylo zpracováno a odesláno 1 000 záznamů článků
založeno 445 jmenných autorit, 63 korporátních autorit a 59 akcí
editováno 481 jmenných autorit, 19 korporátních autorit a 17 akcí

Besedy a školení pro střední školy a veřejnost
- realizováno 6 programů pro 368 studentů středních škol
- zajištěna služba na 4 besedách 237 účastníků z řad veřejnosti
- realizováno 12 výstav dokumentů z knihovny
Zpřístupnění databází
- ASPI: 262 přístupů / 210 stažených záznamů
- Anopress: 473 přístupů / 218 stažených záznamů
- EBSCO: 793 přístupů / 661 stažených záznamů
- PressReader: 14 179 přístupů / 46 674 stažených záznamů
- Kramerius: 7 326 přístupů / 109 851 stažených záznamů

SROVNÁNÍ
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DATABÁZÍ V LETECH
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Zpracovala: Eva Filípková
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Rok 2021
Oddělení bibliografie a informačních služeb KKFBZ zajišťuje tyto služby:
- provoz studovny naučné literatury, individuálních studoven a kolektivní studovny
- provoz Informačního a referenčního centra (zodpovídání náročnějších dotazů a dotazů
regionálního charakteru)
- průběžná údržba a zajišťování oprav svěřeného knihovního fondu
- spolupráce s akviziční komisí při výběru nových titulů do příruční knihovny a regionální
příruční knihovny
- správa účtu knihovny na sociální síti Facebook
- zodpovídání dotazů přes službu Ptejte se knihovny, na emailové adrese info@kfbz.cz a na
chatu knihovny
- pravidelné vyhledávání regionálních obecních zpravodajů v elektronické podobě a ukládání
do databáze elektronických zpravodajů
- expedice knižních novinek do příruční knihovny, regionální příruční knihovny a povinného
výtisku
- zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních seznamů literárních novinek, hudebních
novinek, novinek zvukové knihovny pro zdravotně znevýhodněné a jejich publikování na
webu KKFBZ
- průběžné doplňování, údržba a správa kartotéky regionálních osobností
- excerpce článků ze stanovené titulové základny regionálních periodik
- průběžné odesílání vybraných záznamů článků do databází ČNB – ANL
- koordinace projektu VISK9/ANL+ v rámci KKFBZ
- vypracovávání rešerší podle požadavků uživatelů
- spolupráce na Kalendáriu regionálních osobností
- skenování obálek dokumentů regionální příruční knihovny
- spolupráce na Slovníku českých knihovníků
- provoz veřejného internetu na čtenářských PC
- zpřístupňování a vedení statistiky databází (ČSN online, Anopress IT, ASPI, EBSCOhost,
Press Reader, Codexis) a zpřístupňování naučných CD-ROM na čtenářských PC
- kopírování tištěných dokumentů z knihovního fondu
- vybírání poplatků za poskytnuté služby (kopírování, tisk, rešerše)
- správa, údržba a prezenční půjčování dokumentů regionální příruční knihovny (periodika a
monografie – naučná literatura i beletrie)
- prezenční půjčování historického a vzácného fondu registrovaným uživatelům knihovny
- správa, údržba a prezenční půjčování povinného výtisku neperiodických publikací (naučná
literatura i beletrie)
- instalace tematicky zaměřených výstav ve svěřených vitrínách a panelech ve 3NP a 4NP
budovy 15 Baťova institutu
- spolupráce na zajišťování informačních lekcí pro střední školy
- spolupráce na projektu eBadatelna Zlínského kraje
Vzhledem k pandemické situaci oddělení bibliografie a informačních služeb zajišťovalo navíc
spolu s dalšími dvěma odděleními provoz absenčních výpůjčních služeb, půjčování absenčních
dokumentů, hledání objednávek ad.
Byla vypracována bibliografie článků z časopisu ZVUK Zlínského kraje z let 2016–2020
Byla připravena úniková hra pro veřejnost
Zpracování záznamů ve Verbis
- zpracováno 658 záznamů článků regionálního charakteru
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-

do ČNB – ANL bylo odesláno celkem 5 záznamů regionálních článků
v rámci projektu VISK9/ANL+ bylo zpracováno 78 a odesláno 0 záznamů článků
založeno 48 jmenných autorit, 22 korporátních autorit a 13 akcí
editováno 78 jmenných autorit, 6 korporátních autorit a 7 akcí

Besedy a školení pro knihovníky, střední školy a veřejnost
- realizován 1 program pro 15 účastníků z řad veřejnosti
- realizovány dva webináře pro veřejnost – databáze EBSCO a Anopress
- realizováno 8 interních školení – Portaro, digitální knihovna Kramerius, Knihovny.cz
a databáze EBSCO a Press Reader
Zpřístupnění databází
- ASPI: 11 přístupů / 10 stažených záznamů
- Anopress: 1 483 přístupů / 1 033 stažených záznamů
- EBSCO: 620 přístupů / 566 stažených záznamů
- PressReader: 6 988 přístupů / 20 867 stažených záznamů
- Naxos Music Library: 206 přístupů / 1 360 stažených záznamů
- Kramerius: 6 063 přístupů / 70 530 stažených záznamů
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Zpracovala: Eva Filípková
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BIBLIOGRAFICKO-INFORMAČNÍ ČINNOST KRAJSKÉ KNIHOVNY
KARLOVY VARY ZA OBDOBÍ 2019 – 1. POLOLETÍ 2021

Knihovnické služby se v našem regionu nabízejí i v nových prostorách – v září 2020 byly
veřejnosti zpřístupněny moderní prostory Městské knihovny v Sokolově, přímo v centru města.
V září 2021 začaly práce na přestavbě prostor bývalé pekárny na novou moderní Městskou
knihovnu v Chodově na Sokolovsku. Dne 3. září 2021 byl oficiálně zahájen provoz v novém
depozitáři Krajské knihovny v Karlových Varech, kde je i badatelna, restaurátorská dílna,
digitalizační středisko a středisko pro regionální služby Karlovarského kraje.
V krajské knihovně pokračujeme v analytickém zpracovávání článků z periodik a sborníků.
Do konce roku 2020 jsme je zpracovávaly v knihovnickém systému Aleph, od ledna 2021
pracujeme v knihovnickém systému Tritius. Obměnil se zpracovatelský kolektiv. Jedna
kolegyně odešla do důchodu, jedna kolegyně odešla vůbec z knihovny. Zaučujeme dvě nové
kolegyně na zpracovávání regionálních deníků.
Rok 2019: 3 103 záznamů
Rok 2020: 2 920 záznamů
„Doplňování vybraných záznamů článků do databáze ANL“ MK ČR, VISK 9 – podíl krajské
knihovny:
2019: 988 záznamů
2020: 991 záznamů
2021: 600 záznamů (plán)
V letošním roce jsme počet záznamů v kooperačním projektu snížili, protože v době podání
projektu jsme nevěděli, jak bude vypadat zpracovávání v Tritiu, ani kolik kolegyň bude ochotno
se na něm podílet. Nechtěli jsme však přerušit naše zapojení do projektu.
Do národních autorit přispíváme jmennými, geografickými autoritami a autoritami korporací
a akcí.
V krajské knihovně se i nadále zpracovávají rešerše, zodpovídají se bibliograficko-informační
dotazy na všech možných úrovních (Ptejte se knihovny, další elektronické dotazy i telefonické
informace).
Krajská knihovna Karlovy Vary se podílí na projektu skenování obálek a obsahů knih
a periodik.
Pravidelně zasíláme novinky regionální literatury – Městským knihovnám v Chebu, Chodově
a Sokolově, knihovně Muzea Karlovy Vary, Okresnímu archivu Karlovy Vary, knihovně
Národního muzea Praha, knihovně Historického ústavu AV ČR, knihovně Národního
památkového ústavu, územní pracoviště Loket.
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Sledujeme ediční činnost zaměstnanců knihovny. Knihovnice pravidelně přispívají
do periodika Mezi regály. V roce 2019 jsme připravili příspěvky za Karlovarský kraj
do časopisu Čtenář k 100. výročí knihovnického zákona.
Vedle databází, které byly zmiňovány již v roce 2018 (Památky a příroda Karlovarska,
Interaktivní encyklopedie města Chebu, Cesta umění) existuje zajímavá databáze pAšáci
(http://asaci.cz/), která představuje zajímavé a úspěšné osobnosti spojené s Ašskem, kteří svými
aktivitami přesahují hranice regionu. Máme informaci, že magistrát města Karlovy Vary tvoří
databázi místních umělců.
Rešeršérka zpracovává týdenní přehled článků z Anopressu „Knihovny v tisku“.
Z plnotextových záznamů se kolegyně dozví, co se děje v knihovnách regionu a v knihovnách
po celé republice. Mohou tak čerpat zároveň i zajímavé inspirace.
Zástupkyně krajské knihovny se účastnila 31. a 32. zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii
a na 22. kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografů, které se konalo v roce 2019
na Proseku v Historickém ústavu AV ČR, se prezentovala příspěvkem Kroniky a kronikáři
Karlovarského kraje.
Gerda Lorenzová, Karlovy Vary, 24. září 2021
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MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ
Oddělení bibliografie v roce 2020
Bibliografická činnost
Celkově bylo uloženo 3 543 nových záznamů.
Pro ANL bylo v průběhu roku uloženo 2 643 analytických záznamů ze současně
vycházejících regionálních tištěných periodik a monografií. Z toho bylo v rámci projektu
VISK9 ANL uloženo z celostátních periodik a zasláno 1 515 záznamů do článkové databáze
NK ČR, z toho 1 200 záznamů zpracovali brigádně externisté placení z projektu a 315 záznamů
jsme dodali v rámci spoluúčasti. Seznam excerpovaných titulů je uveden níže.
Excerpční základna v rámci projektu VISK 9/1
Acta Musei Moraviae. Scientiae Biologicae
Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae
Archivní časopis
Bankovnictví
Dialog Evropa XXI
Folia Heyrovskyana. Series A, Papers on systematic entomology
Fossil imprint
Host
Kriminalistika
Politologická revue
Právo a rodina
Prostor
Reflexe : filosofický časopis
Regenerace
Religio
Správní právo

Další časopisy excerpované pro ANL v roce 2020
Název
1. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
2. Acta academica karviniensia
3. Acta Musei Silesiae
4. Architecture in perspective
5. Central European papers
6. Conference proceedings international scientific conference
7. Časopis Slezského zemského muzea
8. Economic policy in the European union
9. Energetika
10. Historica
11. Hlasy muzea ve Frenštátě p. R.
12. Hlučínsko

Signatura
2317 T
1359 T
3303 T
9150 U
8370 U
3788 T
144 T
8394 U
531 U
2481 T
959 T
7639 U
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Hutní keramika
Hutnické listy
International Journal of Enterpreneurial Knowledge
Konference žárového zinkování 25.
Konstrukce
Krásná Ostrava
Mladá fronta Dnes
Moravskoslezský deník
Ostrava
Poodří
Požární ochrana 20.. - sborník abstraktů
Právo
Psychologie a její kontexty
Sborník vědeckých prací VŠB ř. stavební Civil Engineering Series
Studia humanitatis - ars hermeneutica
Slezský sborník
Social pathology & prevention
Těšínsko
Vlastivědné listy
Vlastivědný sborník Novojičínska

2155 T
14 U
3275 T
6372 U
5280 U
3201 T
57 Z
138 Z
2977 T
4011 U
3808 T
135 Z
7012 U
4637 U
2388 T
452 T
8727 U
2839 U
2833 U
1097 T

Retrospektivní regionální databáze byly v uplynulém roce rozšířeny o 900 záznamů. V rámci
roku byla doplňována především RRB Nový Jičín, která obsahovala k 31. 12. 2020 7 090
záznamů knih a článků z celé oblasti Novojičínska. V průběhu roku byla provedena revize báze
RRB Karviná (cca 2500 záznamů) – byly doplňovány přesné lokace u dokumentů (kde
chyběly), příp. byly záznamy vymazány (kde nebyla lokace dohledatelná).
Tab. 1: Stav RRB k 11. 1. 2021
počet záznamů
Bruntál
675
Frýdek-Místek
10 307
Karviná
9 471
Nový Jičín
6 270
Opava
1 911
Ostrava
17 161
celkem
45 795
Rešeršní činnost
Celkový počet zpracovaných rešerší v roce 2020 byl 257 (loni 358), z toho 182 jednorázových
a 75 průběžných. Rešerše obsahovaly celkem 8 334 záznamů. Dle oborového rozdělení stále
vítězily obory lékařské a společenské (podrobnější rozdělení oborů viz tab.).
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Tab. 2: Oborové členění rešerší
Historie
Lékařství
Přírodní vědy
Společenské vědy
Technika, technologie, IT
Umění, divadlo, hudba, literatura
Výchova a vzdělávání, sport
Celkem

Počet
7
122
5
57
16
9
41
257

%
3
47
2
22
6
4
16
100,00

Personální bibliografie – Vojtěch Martínek
V rámci portálu Vojtěch Martínek (www.vojtech-martinek.cz), který vznikl u příležitosti
60. výročí úmrtí ostravského spisovatele a kulturního pracovníka Vojtěcha Martínka, a to
ve spolupráci Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Centra regionálních studií
Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Bibliografie obsahuje přes 900 záznamů knih
i časopiseckých článků, zahrnuje jak díla V. Martínka, tak literaturu o něm. Dokumenty, které
naše knihovna vlastní, byly zdigitalizovány a propojeny se záznamy.

Oddělení bibliografie v roce 2021
8. 10. 2020 bylo v rámci reorganizace knihovny oddělení bibliografie zrušeno, bibliografické
činnosti ve značně okleštěné podobě nyní spadají pod oddělení služeb. Do projektu VISK
9/1jsme se letos již nezapojili a byla ukončena retrospektivní regionální bibliografie okresů
Moravskoslezského kraje. Ukládají se záznamy do ANL (mimo projekt) a v malé míře záznamy
z regionálního tisku do vlastní databáze REGO. Zatímco loni vykonávalo bibliografickou
činnost 5 pracovnic, nyní je to 1 pracovnice asi polovinou úvazku a 2 pracovnice omezeně.
V letošním roce jsme zatím vytvořili 950 záznamů, z toho 835 pro ANL.
Silně omezena byla i rešeršní činnost, kterou již neprovádíme pro studenty (nahrazeno
konzultacemi). Rešerše zpracováváme pouze pro disertační práce, instituce, pracovníky
Krajského úřadu (nadřízený orgán) a odborné pracovníky (lékaři, VŠ učitelé…). V letošním
roce jsme tedy zpracovali pouze 17 jednorázových rešerší, průběžně v různých intervalech pak
zpracováváme 5 rešerší.
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NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDĚLENÍ BIBLIOGRAFIE PEDAGOGICKÉ KNIHOVNY
JAK (SOUČÁST NÁRODNÍHO PEDAGOGICKÉHO MUZEA A KNIHOVNY
J. A. KOMENSKÉHO)
2019–2020
Hlavní činností bibliografického oddělení bylo v letech 2019–2020 nadále vytváření,
zpracování a vyhodnocování pedagogické databáze z českých i zahraničních odborných
časopisů či novin a periodických i neperiodických sborníků z oboru pedagogiky a příbuzných
věd.1 Cílem bylo zachytit všechny důležité odborné práce (studie a články, recenze a zprávy
o literatuře) z oboru pedagogiky v excerpovaných dokumentech.2 Významnou činností
oddělení zůstává správa Českého pedagogického tezauru.3
Oddělení bibliografie nadále spolupracovalo a zasílalo záznamy článků s anotacemi
do analytické bibliografické databáze ANL.4 Zpracovávalo rešerše založené na excerpci
článkové literatury z pedagogické databáze, jejichž požadavky zadávají uživatelé Pedagogické
knihovny.5 Kromě toho zpracovávalo tematické rešerše, které, stejně jako výběr z novinek
z českých a zahraničních periodik, jsou umísťovány na webové stránky knihovny.6
Publikační činnost
K 100. výročí založení Pedagogické knihovny JAK (2019) byla vydána reprezentativní
publikace, na níž se oddělení bibliografie autorsky podílelo:
HLUBUČEK, Pavel a kol. PK 100: sto let Pedagogické knihovny J.A. Komenského : 19192019. Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2020. ISBN 97880-86935-48-5.
O historii Pedagogické knihovny JAK, o její činnosti a fondech pojednávaly příspěvky, jež byly
předneseny na národních i mezinárodních konferencích a následně byly publikovány
ve sbornících:
PETIŠKOVÁ, Dagmar. Pedagogická ukrajinika ve fondech Národního pedagogického muzea
a knihovny Jana Amose Komenského v Praze: publikační činnost Ukrajinského reformního
reálného gymnázia a podkarpatoruské učebnice v meziválečném Československu
In: Vydavnyčyj ruch v Ukrajinì: seredovyšča, artefakty: dopovìdì ta povìdomlennja
Mìžnarodnoji naukovovoji konferencìji (L'vìv, 24-25 žovtnja 2019 r.). L'vìv: L'vìvs'ka
nacìonal'na naukova bìblìoteka Ukrajiny ìmenì V. Stefanyka 2019, 2019, s. 199-204.

1

https://www.npmk.cz/knihovna/o-knihovne/pedagogicka-bibliograficka-databaze
V letech 2019-2020 zpracovalo bibliografické oddělení Pedagogické knihovny JAK 2544
záznamů (2019: 1606 záznamů ze 115 titulů periodik, 2020: 938 záznamů ze 118 periodik).
3
https://www.npmk.cz/knihovna/o-knihovne/cesky-pedagogicky-tezaurus
4
V letech 2019-2020 bylo do ANL odesláno 1142 záznamů (2019: 822 záznamů, 2020: 320
záznamů).
2

5
6

V letech 2019-2020 bylo zpracováno 322 rešerší (2019: 140 rešerší, 2020: 182).
https://www.npmk.cz/knihovna/novinky-publikace#abi
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PETIŠKOVÁ, Dagmar. Západoukrajinské a podkarpatoruské slabikáře a čítanky z let 1884–
1937 ve fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze. In: Bibliotheca Antiqua 2019.
Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2019, s. 85–94.
PETROVIČOVÁ, Marcela a HLASIVCOVÁ, Markéta: 100leté výročí PK, výměna zkušenosti
v oblasti uchovávání a využívání historických a vzácných knižních fondů. In: Kniha 2019:
zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2019,
s.355–366. ISBN 978-80-8149-120-7.
V roce 2020 a částečně i v letošním roce jsme edičně připravovali druhé vydání Čítanky Boženy
Němcové (sestavil Vincenc Vávra, 1. vyd. 1911).
Výstavy:
V roce 2020, při příležitosti 200. jubilea narození Boženy Němcové, připravilo oddělení
bibliografie výstavu:
Božena Němcová: Odkaz díla Boženy Němcové v knižních sbírkách Pedagogické knihovny
J. A. Komenského – výstavní projekt, jenž ve dvou částech představuje dílo Boženy Němcové.
První část je výběrem z literárních prací Němcové v učebnicích i publikacích určených
pro mimoškolní četbu od druhé poloviny 19. století po současnost. Druhá část se soustředí
na pohádkovou tvorbu autorky, přičemž jsou představeni i nejvýznamnější ilustrátoři pohádek
Němcové a také vítězné práce dětské výtvarné soutěže „Ilustrace pro Boženu N.“7
https://kramerius.npmk.cz/view/uuid:52654b61-bda2-41b2-b54c-6e81bdef9476
Druhý výstavní projekt představil literáta a řídícího učitele ve východočeské obci Mokré:
Emil Musil-Daňkovský – nejen řídící učitel v Mokrém. Výstava představuje průřez tvorbou
venkovského řídícího učitele, spisovatele a překladatele Emila Musila-Daňkovského
(1857–1941). Vychází z prací autora, jež jsou součástí fondu Pedagogické knihovny JAK.
https://kramerius.npmk.cz/view/uuid:8c5a4d75-fc1d-460c-afe2-b9f990fbb54a
Obě výstavy nabízí Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského k zapůjčení
školám i dalším institucím.8
Zpracovala Dagmar Petišková

7
8

https://www.npmk.cz/knihovna/akce/vytvarna-soutez-ilustrace-pro-bozenu-n
https://www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/vystavy-k-zapujceni/ostatni-vystavy
27

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE
BIBLIOGRAFICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST V ODDĚLENÍ PREZENČNÍCH
SLUŽEB STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE
ROK 2019
Regionální bibliografie je součástí oddělení prezenčních služeb od 1. března 2011. Pracoviště
zpracovalo v roce 2019 do báze ANL (Analytický rozpis periodik – články z regionálních
periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie 11 079 záznamů článků (tato báze
obsahuje k 27. 1. 2020 celkem 174 130 záznamů), dále 60 nových osobností do báze
regionálních osobností REOS (PNA04) a ve stejné bázi doplnilo a aktualizovalo údaje
v 546 záznamech. Báze REOS k 27. 1. 2020 obsahuje 6 306 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 v roce
2019 posláno 3 775 záznamů.
Pracoviště připravilo podklady pro vygenerování Kalendária osobností pro rok 2020 čítající
1 533 záznamů, tento dokument je pro veřejnost 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 2019 do databáze SNA
spravované NK ČR celkem 335 jmenných a 9 věcných autoritních záznamů.
Speciální studovnou bylo v roce 2019 zpracováno 133 kombinovaných rešerší9 a za tyto byla
uživateli zaplacena částka v celkové výši 21 265 Kč. U kombinovaných rešerší byla nejvíce
zastoupena témata z lékařství a ošetřovatelství, práva a politiky. Dále během roku zodpověděla
speciální studovna 801 dotazů a zajistila 665 elektronických rešerší z dostupných databází
a dalších zdrojů. Tematická skladba dotazů a elektronických rešerší ve speciální studovně byla
srovnatelná s předchozími roky. Nejvíce jsou stále žádány informace související s regionem,
dějepisem a zeměpisem 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.
Školení vyhledávání odborných informací v databázích EbscoHost, Ebook EbscoHost,
ProQuest Central a Ebook ProQuest Central pro skupinu 18 studentů SPŠS a SOŠ prof. Švejcara
v Plzni – 3. ročník, obor knihovnictví proběhlo ve vzdělávacím centru SVK PK dne 19. března
2019.
V roce 2019 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
9

Kombinované rešerše – rešerše zpracovaná na základě elektronických zdrojů, bibliografií a přímou excerpcí periodických titulů, přehled
kombinovaných rešerší z let 2006–2019 je dostupný na webu knihovny https://svkpk.cz/pro-verejnost/prezencni-sluzby/specialnistudovna.
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SVK PK. Prostřednictvím webového formuláře dostupného na https://bit.ly/2t634zE bylo
zasláno celkem 8 dotazů zodpovězených speciální studovnou, z toho 3 odpovědi byly
zveřejněny
ve
volně
přístupného
online
archivu
na
adrese
https://www.ptejteseknihovny.cz/archiv.
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 26 000 Kč.
Za tuto částku bylo zpracováno 616 článků z 6 odborných periodik z let 2018 a 2019 (Cantus,
Daně a finance, Jezuité, Moderní řízení, Obec a finance s přílohou Veřejná správa online
a Obchodní právo). Záznamy byly vytvořeny v souladu s podmínkami projektu a odeslány
na server NK ČR.
V únoru 2019 realizovala vedoucí oddělení ve spolupráci s Oddělením propagace a marketingu
výstavu v rámci festivalu Smetanovské dny s názvem O lidu pro lidi: odraz lidové kultury
v regionální literatuře 19. století (26. 2. – 2. 4. 2019). Z této výstavy byla v závěru roku vydána
publikace: DOLEŽALOVÁ, Pavlína. O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální
literatuře 19. století. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2019. ISBN 978-80-8694470-8. Vedoucí také sestavila bibliografii převážně z výstřižků z dobového tisku, která je
součástí monografie: FORMANOVÁ, Markéta a KUCHYŇKA, Zdeněk. Ztracené dioráma:
příběh unikátního československého exponátu na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939 =
The lost diorama: the story of a unique Czechoslovak exhibit at the 1939 world's fair in New
York City. Plzeň: Západočeské muzeum, 2019. ISBN 978-80-7247-160-7.
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ROK 2020
Regionální bibliografie zpracovala v roce 2020 do báze ANL (Analytický rozpis periodik –
články z regionálních periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie 9 734
záznamů článků (tato báze obsahuje k 25. 8. 2021 celkem 191 617 záznamů), dále 73 nových
osobností do báze regionálních osobností REOS (PNA04) a ve stejné bázi doplnilo
a aktualizovalo údaje v 1 147 záznamech. Báze REOS k 25. 8. 2021 obsahuje 6 414 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 v roce 2020 posláno 3 151 záznamů.
Pracoviště připravilo podklady pro vygenerování Kalendária osobností pro rok 2021 čítající
1 450 záznamů, tento dokument je pro veřejnosti 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 2020 do databáze SNA
spravované NK ČR celkem 238 jmenných a 21 věcných autoritních záznamů.
Speciální studovnou bylo v roce 2020 zpracováno 123 kombinovaných rešerší10 a za tyto byla
uživateli zaplacena částka v celkové výši 20 820 Kč. U kombinovaných rešerší byla nejvíce
zastoupena témata z lékařství a ošetřovatelství, práva a politiky. Dále během roku zodpověděla
speciální studovna 614 dotazů a zajistila 367 elektronických rešerší z dostupných databází
a dalších zdrojů. Tematická 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 2020 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 25 dotazů zodpovězených speciální studovnou, z toho 1 odpověď byla
zveřejněna
ve
volně
přístupném
online
archivu
na
adrese
https://www.ptejteseknihovny.cz/archiv.
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 26 000 Kč.
Za tuto částku bylo zpracováno 602 článků z 9 odborných periodik z let 2019 a 2020 (Ad Notam,
Cantus, Daně a finance, Geografie, Jezuité, Moderní řízení, Obec a finance s přílohou Veřejná
správa online a Obchodní právo). Záznamy byly vytvořeny v souladu s podmínkami projektu
a odeslány na server NK ČR.
10

Kombinované rešerše – rešerše zpracovaná na základě elektronických zdrojů, bibliografií a přímou excerpcí periodických titulů, přehled
kombinovaných rešerší z let 2006–2021 je dostupný na webu knihovny https://svkpk.cz/pro-verejnost/prezencni-sluzby/specialnistudovna.
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V únoru 2020 realizovala vedoucí oddělení ve spolupráci s Oddělením propagace a marketingu
výstavu v rámci festivalu Smetanovské dny s názvem Plzeň v pohybu – rekreace, sport a zábava
Plzeňanů v 19. století (18. 2. – 26. 6. 2020).

Text, tabulky a graf Mgr. Pavlína Doležalová
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ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ AV ČR
PRACOVIŠTĚ BIBLIOGRAFIE ÚSTAVU DĚJIN UMĚNÍ AV ČR
INFORMACE O BIBLIOGRAFICKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2019–2020
Od 1. 11. 2019 pracuji na pozici odborné bibliografky ÚDU AV ČR, jako nástupce dosavadní
bibliografky a dlouhodobé pracovnice ústavu PhDr. Polany Bregantové.
Uměleckohistorická bibliografie
Uměleckohistorická bibliografie je samostatným pracovištěm knihovny, které poskytuje
osobní, telefonické a emailové konzultace výzkumným pracovníkům, badatelům i dalším
uživatelům. Jeho součástí jsou historické lístkové kartotéky obsahující více než 500 000
záznamů článků z českých periodik 19. a 20. století. Nejrozsáhlejší je soubor záznamů
o českých a zahraničních umělcích, včetně záznamů o reprodukcích uměleckých děl. Kartotéka
byla uzavřena v 80. letech 20. století a v současnosti probíhá její souvislé skenování, kterému
předchází průběžná příprava a řazení lístků. Lístkové kartotéky jsou zpřístupňovány s podporou
Strategie AV21 (program Paměť v digitálním věku) v systému RETROBI.
K dalším náplním pracoviště patří příprava podkladů k vědecké činnosti a zpracování rešerší,
správa a revize lístkové kartotéky a příruční knihovny bibliografie či příprava bibliografických
soupisů do ústavní ročenky. V rámci retrokonverze také spolupracuji na tvorbě a opravách
záznamů v knihovním systému ALEPH (za rok 2020 vytvořeno 417 záznamů). Na projektu
„Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ z programu Ministerstva kultury ČR
VISK 9/I se bibliografické pracoviště ústavu dosud nepodílelo.
V dalších letech bych ráda zaměřila pozornost na strukturování a zapracování lístkové kartotéky
do elektronické podoby a vytvoření uměleckohistorické databáze. Samozřejmostí je také účast
na odborných akcích a školeních a rozvoj spolupráce s dalšími institucemi.
ASEP a RIV – evidence výzkumné činnosti
Od roku 2020 se součástí činnosti bibliografického pracoviště stalo shromažďování a editace
informací o publikační činnosti vědeckých pracovníků ústavu v databázích ASEP a RIV.
Částí pracovního úvazku jsem v rámci ústavu přebrala agendu zpracovatelky ASEP a účastním
se pravidelně souvisejících odborných přednášek a školení. Věnuji se tvorbě a editaci záznamů
výsledků výzkumné činnosti autorů ústavu (za rok 2020 vytvořeno 94 záznamů) a správě dat
a uživatelských účtů v databázi ASEP a systému ARL. Poskytuji konzultace pracovníkům
ústavu k evidenci podkladů do ASEP a RIV a připravuji a odesílám výstupy do RIV a k dalšímu
hodnocení výzkumné a odborné činnosti ústavu.

V Praze 16. 9. 2021, Mgr. Veronika Ježková
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SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM
ČINNOST ODDĚLENÍ STUDOVEN V SVKUL ZA ROK 2020

Bibliografické pracoviště SVKUL je součástí oddělení studoven, kde jsou soustředěny tři
studovny – všeobecná studovna, studovna výtvarného umění a regionální studovna.
Po obtížném období, kdy byl problém s obsazením volného místa, došlo ke stabilizaci
pracoviště. Na provozu studovny a dalších činnostech se nyní podílíme čtyři pracovnice. Vedle
vlastní bibliografické práce vyvíjíme další aktivity, propagující hlavně region.
Bibliografická činnost:
ANL – analytické zpracování článků – 888 záznamů zpracováno a odesláno. Aktualizována
excerpční základna.
REOS – uloženo 284 nových osobností, aktualizováno, opraveno a doplněno 581 osobností.
Rešerše – zpracováno 17 rešerší, provedeno 9 individuálních konzultací k vlastní rešerši.
Zpracováno a na webu knihovny uveřejněno Kalendárium na rok 2021 se všeobecnou částí
s 1308 záznamy a regionální částí s 1379 záznamy.
Vyšlo periodikum Výběr kulturních výročí č. 1/2021 a č. 2/2021. Zpracovaly jsme medailon
a bibliografii osobností se vztahem k regionu – např. medailon ústecké sbormistryně Anny
Kobrlové, kata a ranhojiče Karla Hussa, motocyklového konstruktéra a podnikatele Albina
Huga Liebische nebo manžela Marlene Dietrich, filmového producenta Rudolfa Siebra. Vše je
dostupné z webových stránek SVKUL.
Zodpověděly jsme také řadu dotazů, těch složitějších bylo 52, týkaly se např. geologie
Mariánské skály, historie vysokoškolských kolejí v Ústí nad Labem nebo pěstování vín
v Polabí …
Další činnosti
Zajišťujeme služby nejen ve studovně, ale vypomáháme i jinde – např. u registračního pultu,
v oddělení cizojazyčné literatury, podílely jsme se i na službách u výdejního okénka.
V době uzavření knihovny jsme aktualizovaly fond – vyřazovaly, přerovnávaly a balily knihy.
Pomáhaly jsme ve skladech s polepem RFID kódy.
Formou výstavek pod názvem „Kniha týdne“ jsme pravidelně představovaly vybrané knihy
z fondu.
Absolvovaly jsme řadu webinářů a e-learningových kurzů.
K digitalizaci jsme předaly 36 dokumentů (11 829 stran).
Koronavirová doba nepřála vzdělávání a akcím pro školy. Neproběhl naplánovaný happening
pro ústecké školy s tématem J. A. Komenský a ani další lekce pro školy.
Podílíme se na vydávání tištěného programu SVKUL, tím, že ho obohacujeme o krátký
medailonek osobnosti, která má v daném měsíci výročí narození. Zpracovaly jsme např. Toyen,
Elfriede Jelinek, Karla Teigeho, Karla Svolinského...
K pravidelným činnostem patří i monitoring tisku. Bibliografické záznamy zpráv a článků,
ve kterých byla zmiňována SVKUL zaznamenáváme do souboru a archivujeme, v loňském roce
jich přibylo 281.
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Byl spuštěn Instagramový účet Do_studovny, který informuje uživatele o aktuálním dění
ve studovně a nabízí tipy na zajímavé knihy.
Region
Přispíváme na blog knihovny. V příspěvcích se snažíme zviditelnit činnost studovny i náš
zajímavý fond.
Pro čtenáře jsme připravily šifrovanou hru o městě Ústí nad Labem
Pracovaly jsme na cestovatelském deníku s pracovním názvem Výletník. Z nápadů od čtenářů
zvítězil později název: Zírej na ten kraj. Toulky s knihovníky Ústeckým krajem. A jak kniha
vznikla? Vyzvaly jsme kolegy knihovníky, aby se s námi podělili o tipy na zajímavá, ale méně
známá místa v ústeckém kraji, připojili krátký text a dodali fotografie. Na nás bylo dopracovat
faktickou část. Kniha vyšla letos na jaře. Spolu s ní proběhla na webových stránkách knihovny
tematická soutěž. Na společném výletě na vyhlídkové místo v Dubičkách jsme pak knihu
pokřtili. Publikace měla pozitivní ohlas. O jejím úspěchu svědčí i fakt, že původní náklad
100 kusů byl brzy rozebrán, v současné době již není k dispozici ani dotisk. Plánujeme vydat
druhý díl pro změnu s tipy od čtenářů.

V Ústí nad Labem 4. 10. 2021
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VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI ZA ROK 2020
V současné době se bibliografie nevydává. Bibliografická činnost je zahrnuta do oddělení
Informačních služeb. Hlavní náplní je zodpovídání dotazů, zpracování rešerší (za rok 2020 jich
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 2020 1731 záznamů).
Oddělení Informačních služeb bylo sloučeno s Půjčovními službami, byl zrušen vedoucí
a nahrazen novým vedoucím. Oddělení se nyní jmenuje Knihovní a informační služby.
Oddělení pracovalo na projektu ANL+, zpracováno bylo 1200 článků. V roce 2021 spolupráce
pokračuje.
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
104 dotazů.
Oddělení pořádá kurzy práce s internetem pro seniory a kurzy „Citační etiky“ pro střední školy
a UPOL. Oddělení spolupracuje s Wikipedií.
Databáze REGO se udržuje v aktuálním stavu, v roce 2020 bylo aktualizováno 258 záznamů.
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 2020
Měk Olomouc

409

Excerpovaná
periodika
4

Měk Šumperk
Měk Jeseník

35

15

Měk Prostějov
Měk Přerov

550
1977

13
52

Měk Hranice
Měk Lipník

Do 10
150

1
3

poznámka
Maže články, ke
kterým nemá noviny
nemají, kdo by to
dělal
Mají zájem přispívat,
taky mažou
VVM
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