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ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ AV ČR

PRACOVIŠTĚ BIBLIOGRAFIE ÚSTAVU DĚJIN UMĚNÍ AV ČR
INFORMACE O BIBLIOGRAFICKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2021
Uměleckohistorická bibliografie
Součástí pracoviště uměleckohistorické bibliografie jsou lístkové kartotéky, jejichž souvislé
skenování v současnosti probíhá. Lístkové kartotéky jsou zpřístupňovány s podporou Strategie
AV21 (program Paměť v digitálním věku) v systému RETROBI. Dále provádím přípravu
podkladů k vědecké činnosti a zpracování rešerší, správu a revizi lístkové kartotéky a příruční
knihovny bibliografie či každoroční přípravu bibliografických soupisů do ústavní ročenky.
V současnosti připravuji personální bibliografii k sborníku, který bude v letošním roce vydán
k příležitosti jubilea jednoho z vědeckých pracovníků ústavu. V rámci retrokonverze také
spolupracuji na tvorbě a opravách záznamů v knihovním systému ALEPH (za rok 2021
zpracováno 465 záznamů).
V souladu s dalším rozvojem ústavní knihovny a s ohledem na systémové možnosti plánuji
v následujících letech zahájení zpracování článkové elektronické databáze a další postupné
zapracování lístkové kartotéky do elektronické podoby a vytvoření komplexnější
uměleckohistorické báze dat v rámci ústavu.
ASEP a RIV – evidence výzkumné činnosti
Součástí činnosti bibliografického pracoviště je shromažďování a editace informací
o publikační činnosti vědeckých pracovníků ústavu v databázích ASEP a RIV. Jako
zpracovatelka ASEP se věnuji tvorbě a editaci záznamů výsledků výzkumné činnosti autorů
ústavu (za rok 2021 bylo vytvořeno 122 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. Nově jsem také technickým kontaktem pro registraci DOI, s jehož
přidělováním v letošním roce ústav začíná.

V Praze 11. 5. 2022

Mgr. Veronika Ježková
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JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ
ČINNOST ZA ROK 2021
Analytický popis článků
- excerpce článků z regionálních periodik (2 deníky a výběrově další regionální periodika)
a zasílání záznamů do databáze článků ANL– 3 636 záznamů
Digitalizace
- pokračování projektu digitalizace regionálních dokumentů ve spolupráci krajskou
digitalizační linkou. Pro regionální oddělení bylo zpracováno 18 949 stran (z toho 1 320 stran
bylo ve švabachu)
- digitalizace regionálních monografií z fondu regionální literatury (Památník): 100 sv.
- kontrola vazby záznamů článků v on-line katalogu s plnými texty v digitální knihovně
Kramerius
Ediční činnost
- průběžné doplňování elektronické čítanky šumavské německé literatury Kohoutí kříž
Odborná činnost
- účast na 32. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii v Ústí nad Labem – představení
činnosti regionálního oddělení za rok 2020
Regionální autority
- průběžná harmonizace a úpravy regionálních jmenných autorit (1 322 záznamů)
- vyhledávání fotografií regionálních autorů pro databázi Obálky.cz
Regionální periodika
- kontrola a doplňování záznamů regionálních periodik do souborného katalogu periodik
(1 247 záznamů)
Revize fondu
- revize fondu regionálních periodik (sg. ČC – 5 815 knihovních jednotek + sg. ČA – 2 330
knihovních jednotek)
Skenování obálek
- skenování obálek regionálních periodik a monografií (cca 2 600)
- chyby v databázi obálky knih – 4 800
VISK 9/1 – Souborný katalog CASLIN a národní autority 2021 (Doplňování vybraných
záznamů článků do báze ANL – excerpováno a exportováno do databáze ANL 770 záznamů
z celostátních periodik
Jaro 2021 – home office a po otevření knihovny pomoc v půjčovně v nové budově na Lidické,
polepování knih pro volný výběr
Přírůstky do fondu regionálního odd.
monografie – 741 sv. + příručka – 16 sv.
regionální periodika – docházející tituly za rok 2020 – 350 titulů
regionální mapy – 3 + drobné tisky – 119
V Českých Budějovicích 18. 5. 2022, Mgr. Tamara Pršínová
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BIBLIOGRAFICKO-INFORMAČNÍ ČINNOST KRAJSKÉ KNIHOVNY KARLOVY
VARY ZA ROK 2021
Krajská knihovna v Karlových Varech má za sebou rok činnosti s knihovnickým systémem
Tritius. Od 3. září 2021 byl oficiálně zahájen provoz v novém depozitáři krajské knihovny, kde
bude možno využít služeb badatelny, restaurátorské dílny, digitalizačního střediska.
V krajské knihovně pokračujeme v analytickém zpracovávání článků z periodik a sborníků.
Obměnil se zpracovatelský kolektiv. Dvě kolegyně odešly. Zaškolili jsme novou kolegyni
a kolegu. Lockdown a přechod na nový knihovnický systém zpomalil analytické zpracovávání
článků.
Aleph: rok 2019 3 103 záznamů
Tritius: rok 2021
1 679 záznamů
rok 2020 2 920 záznamů
Hodlali jsme pokračovat v kooperačním projektu „Doplňování vybraných záznamů článků
do databáze ANL“ MK ČR, VISK 9, přestože jsme v době podání projektu nevěděli, jak
zpracovávání v Tritiu bude vypadat, ani kolik kolegyň bude ochotno se na něm podílet.
Zapojení do projektu považujeme za prospěšnou a prestižní záležitost. Snížili jsme si jen počet
záznamů.
Rok
2019
988 záznamů
2020
991 záznamů
2021
613 záznamů
Zápis Hornických památek Krušnohoří na seznam UNESCO vedlo ke vzniku projektu
Archaeomontan. Bylo vydáno pět sborníků – 2012, 2013, 2014, 2015 a 2018. Všechny jsme
sehnaly a analyticky zpracovaly. Jsou bohatým zdrojem k dějinám hornictví v Krušnohoří
na české a německé straně.
Do národních autorit přispíváme tvorbou jmenných a geografických autorit, autoritami
korporací a akcí.
V krajské knihovně se i nadále zpracovávají rešerše, zodpovídají se bibliograficko-informační
dotazy na všech možných úrovních (od Ptejte se knihovny po další elektronické a telefonické
dotazy). Rešeršérka zpracovává týdenní přehled článků z Anopressu a Infobanky ČTK
„Knihovny v tisku“ o akcích a dění v knihovnách regionu a v celé republice. Kolegyně
a kolegové jsou tak informováni o knihovnickém dění, které je může inspirovat.
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, územnímu pracovišti v Lokti.
Knihovna připravila pro studenty středních škol hru s názvem CrashFake, která se zaměřuje
na informační a mediální gramotnost. Jejím principem je najít v prostorách knihovny QR kód
s informacemi, jejichž pravdivost si musí účastníci ověřit. Samotné hře předchází školení
o tom, jak a kde hledat informace, co jsou to fake news, hoaxy, jak se správně cituje použitá
literatura i jak se hledá v knihovním katalogu. Při hře jsou studenti rozděleni do dvojic. Každá
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hledá zadání. Hledá dvě různé informace, které si ověří ze tří citovaných zdrojů. K vyhledávání
odpovědí mají studenti k dispozici tablet, využít mohou i mobilní telefon.
Sledujeme ediční činnost zaměstnanců knihovny. Knihovnice pravidelně přispívají
i do periodika Mezi regály.
V době prvního lockdownu kolegyně pro pobavení našich příznivců a čtenářů vymyslela knižní
hádanku. Každý den načítala úryvek nějakého literárního díla, dávala ho na Facebook. Lidé
poslouchali a hádali. Čtení mělo úspěch, celkem vzniklo 31 dílů. Když se pak knihovna opět
otevřela, přemýšlela kolegyně, jak s tímto formátem dál. Vytvořila knihovnický podcast, jehož
součástí by byla oblíbená knižní hádanka, přidala tipy na dobré čtení, zajímavé akce, informace
ze zákulisí knihovny, drobné glosy. Autorský podcast dostal označení Knížkování. Podcasty
z knihovny jsou zařazeny do on-line zdrojů MZK, dostupné na Spotify, Apple podcast, Google
podcast atd. (https://knihovna.netlify.app/podcasty-karlovy-vary, https://www.knihovnakv.
cz/o-nas/podcasty-p1013.htm)
Zástupkyně krajské knihovny se účastnila 32. zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii v Ústí
nad Labem.
Databáze, které propagují region:
Památky a příroda Karlovarska: https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/
Interaktivní encyklopedie města Chebu: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/
Cesta umění Karlovy Vary: https://cestaumeni.cz/
pAšáci: http://asaci.cz/databaze
Rozsáhlý mezinárodní projekt Na cestě má za cíl vznik digitální vlastivědy česko-bavorského
příhraničí. Projekt získal podporu z evropských fondů ve výši téměř 90 tisíc eur. Na německé
straně jej řídí a koordinuje Generální ředitelství bavorských státních archivů v Mnichově,
na české straně je to Státní oblastní archiv v Plzni. Konkrétní digitalizační práce a celkovou
koordinaci má jako vedoucí partner projektu na starosti Státní okresní archiv Cheb. Digitální
vlastivěda by měla být koncipována podobně jako Wikipedie. Vedle archivů by měly
spolupracovat další instituce. Na tvorbě by se mohli podílet i lidé, kteří mají k daným lokalitám
vztah. Rozsah období by bylo od středověku do konce 2. světové války. Do elektronické podoby
by se měly dostat matriky, listiny, aktový materiál i archiválie z klášterů, zápisy z jednání
městských rad, fotografie, komentáře či výsledky bádání. Měl by se tak splatit dluh regionálním
dějinám, o kterých je poměrně málo informací.

Zpracovala Gerda Lorenzová
Karlovy Vary 18. května 2022
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KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY
BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOST V ROCE 2021
Krajská knihovna Vysočiny (dále jen KKV) nemá samostatné oddělení bibliografie.
V roce 2021 bylo z 35 regionálních periodik a sborníků excerpováno a do ANL odesláno
192 záznamů článků.
V rámci projektu Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL bylo zpracováno
1 900 záznamů článků z periodik.
Průběžně probíhá aktualizace databáze regionálních autorit.
KKV poskytuje také informační a rešeršní služby. V roce 2021 bylo vyhotoveno 40 rešerší
především z oblasti zdravotnictví a ošetřovatelství.
Prostřednictvím služby Ptejte se knihovny bylo zodpovězeno 7 dotazů. Dále bylo uskutečněno
31 lekcí informační výchovy pro 479 žáků středních škol a 2. stupňů základních škol.
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 2020.
Mgr. Michaela Vrběcká
Krajská knihovna Vysočiny
Havlíčkův Brod, květen 2022
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ODDĚLENÍ BIBLIOGRAFIE A INFORMAČNÍCH SLUŽEB KKFBZ V ROCE 2021
Zajišťuje tyto služby:
• provoz studovny naučné literatury, individuálních studoven a skupinové 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
• 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
• 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
• příprava Kalendária 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 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
• v měsíčních, čtvrtletních a ročních intervalech zpracovány a zveřejněny knižní novinky
a novinky v regionální literatuře, čtvrtletně zveřejňovány novinky zvukových dokumentů
a dokumentů zvukové knihovny pro zdravotně znevýhodněné, týdenně zveřejňovány knižní
tipy v rámci „Vybíráme z knižních novinek“ na titulní straně webu knihovny
• 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
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Zpracování záznamů ve Verbis
• zpracováno 800, editováno 1 819 záznamů článků regionálního charakteru
• do ČNB – ANL bylo odesláno celkem 316 záznamů regionálních článků
• v rámci projektu VISK9/ANL+ bylo zpracováno a odesláno 1000 záznamů článků
• založeno 115 jmenných autorit, 25 korporátních autorit a 15 akcí
• editováno 349 jmenných autorit, 8 korporátních autorit a 10 akcí
Besedy a školení pro knihovníky, střední školy a veřejnost
• realizováno 10 programů pro 205 studentů středních škol
• 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: 16 přístupů / 15 stažených záznamů
• Anopress: 2 473 přístupů / 1 648 stažených záznamů
• EBSCO: 939 přístupů / 886 stažených záznamů
• PressReader: 8 857 přístupů / 32 245 stažených záznamů
• Naxos Music Library: 277 přístupů / 1 998 stažených záznamů
• Kramerius: 13 767 přístupů / 127 433 stažených záznamů
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KNIHOVNA AV ČR

ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ZA ROK 2021 V KNIHOVNĚ AV ČR, V. V. I.
Mgr. Kateřina Neradová
V roce 2021 jsme v Knihovně AV ČR, v. v. i. v rámci projektu VISK 9/I vytvořili a do ANL
zaslali 6 149 nových záznamů článků z 66 periodik vydávaných ústavy AV ČR (9 periodik
vychází pouze online). Excerpujeme v úplnosti primárně aktuální produkci a výběrově starší
ročníky. Na zpracování se v loňském roce podílelo 10 stálých, již vyškolených brigádníků.
Záznamy jsou zpracovávány v systému ALEPH.
Analytická báze KNAV obsahuje cca 55 500 záznamů.
Analytické záznamy jsou využívány pro systém Kramerius, ve kterém zpracováváme časopisy
na úroveň článku (systém ProArc). Projekt Vytváření záznamů článků do databáze ANL
z programu VISK 9/I budeme realizovat i v roce 2022, pokud bude schváleno přidělení dotace.
Naplánováno je opět zpracovat 6 000 článků.
Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (BCBT) vytváří Knihovědné
oddělení KNAV. V současné době eviduje cca 47 000 záznamů. Do databáze je převedeno asi
32 000 záznamů – jde o plné bibliografické popisy cizojazyčných bohemikálních tisků nebo
zkrácené údaje o tiscích. V lístkové kartotéce se nachází dalších asi 15 000 popisů (obsahová
a autorská bohemika). Záznamy jsou zpracovávány a zpřístupňovány prostřednictvím systému
Clavius.
Rešeršních a referenčních dotazů bylo v roce 2020 zpracováno cca 46 (zahrnuty jsou rešerše
a rešeršní a referenční služby ptejteseknihovny.cz). Za rok 2021 ke dni 10. 5. 2022 nebyla data
k dispozici.
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. Službu poskytuje Oddělení výpůjčních a referenčních služeb.
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NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO
ODDĚLENÍ BIBLIOGRAFIE PEDAGOGICKÉ KNIHOVNY
Bibliograficko-informační, referenční a rešeršní služby
V oddělení bibliografie bylo v roce 2021 do Pedagogické bibliografické databáze zpracováno
celkem 1 192 záznamů, z toho 1 173 článků v časopisech, 10 recenzí a 9 příspěvků ze sborníků.
Excerpováno bylo 109 titulů českých i zahraničních periodik a příspěvky z 6 sborníků z oblasti
pedagogiky, částečně i dalších společenských věd. Do databáze ANL Národní knihovny ČR
bylo odesláno 563 záznamů. Výběr z novinek z českých a zahraničních periodik je pravidelně
umísťován na webové stránky knihovny.
Na základě 78 objednávek rešerší z řad uživatelů knihovny zpracovalo oddělení bibliografie
65 rešerší z článkové databáze Pedagogické knihovny a 23 rešerší z databáze Taylor & Francis.
Na webu knihovny byly publikovány roční bibliografické soupisy (Ekonomika školství v ČR,
Ekonomika školství v zahraničí, Komeniologická literatura). Dále byly vyhotoveny
3 pravidelné bibliografické soupisy z časopisu Lifelong learning a roční rešerše na téma
celoživotní vzdělávání pro týž časopis.
Pracovnice oddělení bibliografie průběžně aktualizovala pedagogický tezaurus (zakládání
nových deskriptorů, editace, změna předmětových termínů s četným výskytem na deskriptory,
případně rušení zastaralých termínů).
Další činnost pracovníků oddělení bibliografie spočívala v revizi autorit v knihovním systému
Pedagogické knihovny (Verbis), návrhu na jejich úpravy, změny či doplnění.
Součástí činnosti v oddělení bibliografie byly překlady odborných textů z oblasti pedagogiky
a příbuzných věd z/do angličtiny a ukrajinštiny.
Zpracovány a uloženy byly výsledky vědecké činnosti pracovníků NPMK JAK do systému RIV
za r. 2020.
Pracovník oddělení bibliografie připravil a prezentoval přednášku „Informační zdroje z oblasti
pedagogiky“ určenou pro studenty prvních ročníků vysokých škol.
Publikační činnost
Pracovníci oddělení bibliografie připravili k tisku druhé vydání Čítanky Boženy Němcové (ed.
Vincenc Vávra, první vydání vyšlo r. 1911) – zpracovali ji nově edičně a redakčně, opatřili
doprovodnými texty, vysvětlivkami, bibliografickými poznámkami, doslovem a anotovaným
jmenným rejstříkem. Pracovník oddělení ztvárnil publikaci typograficky včetně návrhu obálky.
Čítanka je ilustrována vítěznými žákovskými pracemi ze soutěže „Ilustrace pro Boženu N.“.
NĚMCOVÁ, Božena a VÁVRA, Vincenc V., ed. Čítanka Boženy Němcové. Vydání druhé,
přehlédnuté a doplněné. Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,
2021. 307 stran. ISBN 978-80-86935-54-6.
Další publikační činnost se týkala historie emigrace a jejího školství v ČSR a historie školství
Podkarpatské Rusi mezi světovými válkami:
PETIŠKOVÁ, Dagmar. Scholars in exile: the Ukrainian intellectual world in interwar
Czechoslovakia. Soudobé dějiny, roč. 28, č. 1, s. 288–290. ISSN 1210-7050.
PETIŠKOVÁ, Dagmar a SAVICKÝ, Petr. Projekt zpracování a digitalizace učebnic
pro základní a střední školy Podkarpatské Rusi (1919–1939) z fondů Národního pedagogického
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muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze [Obsahuje souběžný text v ukrajinštině]. In:
Vydavnyčyj ruch v Ukrajini: seredovyšča, artefakty. L´viv: NAN Ukrajiny, LNNB Ukrajiny im.
V. Stefanyka, 2021, s. 204–209. ISBN 978-966-02-9707-4.
Pracovnice oddělení se jednak zpracováním bibliografie, jednak překladem části knihy
do angličtiny podílely na publikaci:
PÁNKOVÁ, Markéta. Dějiny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.
Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2021. 194 stran.
ISBN 978-80-86935-51-5.
Zpracovala Dagmar Petišková

MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ

BIBIOGRAFICKÁ A REŠERŠNÍ ČINNOST MSVK V OSTRAVĚ 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
jsme se již v loňském ani letošním roce nezapojili a byla ukončena retrospektivní regionální
bibliografie okresů Moravskoslezkého kraje. Ukládají se nyní pouze záznamy do ANL
z regionálních zdrojů (mimo projekt) a v malé míře záznamy z regionálního tisku do vlastní
databáze REGO. Oproti původním 5 pracovnicím tuto činnost vykonává 1 pracovnice asi
polovinou úvazku + 2 pracovnice omezeně (po 2 titulech).
Bibliografická činnost
Celkově jsme uložili 1 270 nových záznamů.
Pro ANL bylo v průběhu roku 2021 uloženo 1 132 analytických záznamů ze současně
vycházejících regionálních tištěných periodik a monografií. Tyto byly pravidelně zasílány
do článkové databáze NK ČR.
138 záznamů bylo vytvořeno pro regionální databázi REGO, jedná se o články z regionálního
denního tisku (Moravskoslezský deník) a regionálních mutací celostátních novin (Mladá fronta
DNES, Právo).
Do našeho katalogu průběžně doplňujeme a přikládáme odkazy na nově zjištěné plné texty
dříve uložených článků, většinou s pomocí studenů knihovnictví na praxi.
Rešeršní činnost
Silně omezeno bylo i zpracování rešerší, tato služba byla od r. 2021 zrušena pro studenty.
Rešerše nyní nabízíme pouze pro instituce, pracovníky Krajského úřadu (nadřízený orgán)
a odborné pracovníky (lékaři, VŠ učitelé…), výjimkou jsou dizertační práce. V loňském roce
jsme vypracovali 23 jednorázových rešerší, v různých časových intervalech pak pravidelně
sledujeme 5 témat a zasíláme průběžné rešerše na Krajský úřad a pro firmu Messer Technogas.
Službu pro studenty nahrazujeme konzultacemi a pomocí při hledání v databázích, případně
vyhledáme zdarma menší počet odkazů jako odpověď na „složitý dotaz“.
Kompletní práci se studenty včetně konzultací ke psaní závěrečných odborných prací převzalo
Studentské centrum, které patří pod Oddělení vzdělávání, vědy, výzkumu, vývoje a digitalizace.
Další činnosti
V r. 2021 oslavila naše knihovna 70. výročí svého založení (5. 2. 1951), ke kterému jsme
uspořádali výstavu a vydali publikaci 70 let vědecké knihovny v Ostravě.
V rámci naší tradice regionálních audioknih pro zrakově postižené jsme jako audioknihu vydali
sbírku povídek regionálního autora Jana Balabána Jsme tady. Z důvodu proticovidových
opatření proběhl křest CD až v letošním roce společně s audioknihou pohádek Vojtěcha
Martínka Královna života z r. 2020.
Excerpované tituly
2021
Název
Acrocephalus
Acta historica
Acta Musei Silesiae

Signatura
1883 T
2317 T
3303 T

Roky
2019–2020
2019–2020
2020/2,3

MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ

Archeologie Moravy a Slezska
Central European Papers
Časopis Slezského zemského muzea
Energetika
Financial Management of Firms…
Historica
Hutnické listy
Information Technology for Practice
Konstrukce
Krásná Ostrava
Mladá fronta Dnes
Ostrava
Psychologie a její kontexty
Řízení a modelování finančních rizik
Sborník Bruntálského muzea
Sborník prací VŠB, Řada stavební
Sborník Zemského archivu v Opavě
Slezký sborník
Social pathology & prevention
Studia humanitatis - ars hermeneutica
Těšínsko
Tribotechnika
Vlastivědné listy
Vlastivědný sborník Novojičínska
Právo
Moravskoslezský deník
Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radh.
Poodří
Hlučínsko

5052 U
8370 U
144 T
531 U
8338 U
2481 T
14 U
2077 T
5280 U
3201 T
57 Z
2977 T
7012 U
5832 U
1700 T
4637 U
9115 U
452 T
8727 U
2388 T
2839 U
5687 U
2833 U
1097 T
135 Z
138 Z
959 T
4011 U
7639 U

2019, 2020
2019/2,2020
2020/1,2,3
2020/4–6,2021/1–5
2019
2020, 2021/1
2019,2020,2021
2019
2020, 2021/1–5
2020,2021/1,2
2021
2020
2020/1,2
2018/1,2
2018/2019, 2020
2019, 2020
2019
2020,2021/1
2019,2020/1
2020
2020,2021/1
2019
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2020

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JINDŘICHŮV HRADEC

BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOST V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ JINDŘICHŮV HRADEC
V ROCE 2021
Bibliografická činnost je zabezpečována pracovnicí studovny v dospělém oddělení městské
knihovny a zaměřuje se na:
- správu bibliografické analytické databáze článků z regionálního tisku (přes 43 000 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 2021 bylo
zpracováno 711 záznamů článků z cca 24 titulů, záznamy článků dostupných na internetu
doplňovány odkazem na elektronickou adresu plného textu
- budování databáze regionálních autorit (vytváření a aktualizace záznamů o regionálně
významných osobnostech (během roku 2021 bylo nově zpracováno 20 záznamů významných
regionálních osobností, celkový počet záznamů je nyní 809) a korporacích (nově bylo
zpracováno 65 záznamů, celkový počet záznamů je nyní 102 záznamů) a její propagaci a využití
(představení regionální osobnosti měsíce na webu a Facebooku knihovny s odkazy
na související literaturu)
- vyhotovování rešerší na objednávku (z vlastních i dalších dostupných katalogů a databází –
pouze 2 rešerše za rok 2021) a bibliografií k různým příležitostem (130. výročí založení
knihovny)
Ostatní činnosti pracovnice studovny zahrnují:
- asistence při hledání literatury nebo práci s počítačem a internetem
- tisk, kopírování a skenování dokumentů
- organizace kurzů Virtuální univerzity třetího věku (PEF ČZU Praha) – v roce 2021 proběhly
2 kurzy
- zabezpečení knihovnicko-informačních lekcí pro střední školy
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BIBLIOGRAFICKÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST V ODDĚLENÍ PREZENČNÍCH
SLUŽEB STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK
2021
Regionální bibliografie zpracovala v roce 2021 do báze ANL (Analytický rozpis periodik –
články z regionálních periodik PNA02) v rámci souběžné regionální bibliografie 11 154
záznamů článků (tato báze obsahuje 25. 8. 2021 celkem 199 850 záznamů). Výběrově jsou
záznamy z báze PNA02 posílány do báze ANL Národní knihovny České republiky. Do báze
ANL NK ČR bylo v roce v roce 2021 posláno 3 398 záznamů. Do báze regionálních osobností
REOS (PNA04) uložilo pracoviště celkem 63 nových osobností a doplnilo a aktualizovalo údaje
v 822 záznamech. Báze REOS k 11. 5. 2022 obsahuje 6 465 záznamů regionálních osobností.
Pracoviště připravilo podklady pro vygenerování Kalendária osobností pro rok 2022 čítající
1 601 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 2021 do databáze SNA
spravované NK ČR celkem 241 jmenných a 17 věcných autoritních záznamů.
Speciální studovnou bylo v roce 2021 zpracováno 104 kombinovaných rešerší1 a za tyto byla
uživateli zaplacena částka v celkové výši 18 210,- Kč. U kombinovaných rešerší byla nejvíce
zastoupena témata z lékařství a ošetřovatelství, práva a politiky. Dále během roku zodpověděla
speciální studovna 685 dotazů a zajistila 363 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 2021 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 9 dotazů zodpovězených speciální studovnou, z toho 1 odpověď byla
zveřejněna ve volně přístupném online archivu na adrese https://www.ptejteseknihovny.cz/
archiv.
Vedoucí oddělení P. Doležalová řešila grant VISK 9/I – Doplňování vybraných záznamů článků
do báze ANL. Celkové náklady projektu činily 42 000,- Kč, z toho dotace byla ve výši 28 000,Kč. Za tuto částku bylo zpracováno 625 článků z odborných periodik z let z let 2011, 2018,
2020 a 2021 (Ad Notam, Cantus, Daně a finance, Geografie, Jezuité, Obec a finance s přílohou
Veřejná správa online, Obchodní právo, Právo a rodina a Prostor). Záznamy byly vytvořeny
v souladu s podmínkami projektu a odeslány na server NK ČR.
V roce 2021 realizovala P. Doležalová společně s Oddělením propagace a marketingu v rámci
festivalu Smetanovské dny výstavu s názvem Osobitý kraj – významné regionální postavy
19. století (17. 5. – 27. 8. 2021) věnovanou J. F. Smetanovi, J. Hlávkovi a F. Křižíkovi. Online
verze je dostupná na webu knihovny https://svkpk.cz/vystavy-online/osobity-kraj/.
Kombinované rešerše – rešerše zpracovaná na základě elektronických zdrojů, bibliografií a přímou excerpcí periodických
titulů, přehled kombinovaných rešerší z let 2006–březen 2022 je dostupný na webu knihovny https://svkpk.cz/proverejnost/prezencni-sluzby/specialni-studovna.
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Text, tabulky a graf Mgr. Pavlína Doležalová

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM

ČINNOST BIBLIOGRAFICKÉHO ODDĚLENÍ A ODDĚLENÍ STUDOVEN SVKUL
ZA ROK 2021
Bibliografické pracoviště SVKUL je součástí oddělení studoven, kde se nachází všeobecná
studovna, studovna výtvarného umění a regionální studovna.
Bibliografická činnost
Zpracováno a do báze ANL bylo odesláno 690 článků.
Do dtb. REOS bylo uloženo 416 nových osobností, aktualizováno a doplněno jich bylo 1 340.
Zpracovalo se 20 nových osobních autorit, 2 korporativní, doplněno a opraveno bylo
377 osobních autorit.
Bylo zhotoveno 15 rešerší, 9 uživatelů využilo možnost osobní konzultace s rešeršérskou
k vlastnímu zpracování rešerše.
Zodpovězeno bylo 60 složitějších dotazů, zejména s regionální tematikou.
Zpracováno a na webu SVKUL bylo zveřejněno zvláštní číslo VKV Kalendárium na rok 2022
se všeobecnou částí obsahující 1232 záznamů a s regionální částí s 1622 záznamy.
Vyšlo periodikum Výběr kulturních výročí č. 2/2021 a č. 1/2022. Zpracovány byly medailony
a bibliografie významných regionálních osobností. Pedagoga a politického vězně Jaroslava
Brodského, hudebního skladatele Jiřího Bulise, horolezkyně Sylvy Kysilkové, antropologa
Jaroslava Matiegky, diplomata a archiváře Jana Opočenského, příslušnice WAAF Idy Marie
Šumové, herečky, moderátorky a političky Táni Fischerové a operní pěvkyně Květy
Koníčkové.
Další činnosti
V rámci IVU proběhlo 14 lekcí pro školy.
Pro Klub seniorů při lidové půjčovně SVKUL byla vytvořena přednáška „Heinrich Lumpe“.
Studovna má vlastní Instagramový účet sloužící k propagaci studovny, vloni bylo vytvořeno
a uveřejněno 38 příspěvků.
Region získal prostor na webu SVKUL. Obsahuje informace o fondu regionální studovny
a pravidelně představuje osobnost měsíce.
Byl dokončen a vydán cestovatelský deník „Zírej na ten kraj. Toulky s knihovníky Ústeckým
krajem“ a proběhl slavnostní křest.
O nové přírůstky byla doplněna Semínkovna.
Zapojily jsme se do provázení po historických budovách knihovny v rámci Dnů evropského
kulturního dědictví.
Probíhala spolupráce na vydávání tištěných programů kulturních akcí SVKUL. Byly
zpracovány medailonky osobností na jeho titulní stranu (Toyen, Elfriede Jelinek, Freddie
Mercury, Josef Lada).

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM

Připravily jsme a realizovaly výstavu „Ústecký kraj v literatuře“
Ve dnech 21. – 22. září jsme hostily 32. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii.

Zpracovala: Jitka Haincová
V Ústí nad Labem 18. 5. 2022

KNIHOVNA NÁRODNÍHO MUZEA

KNIHOVNA NÁRODNÍHO MUZEA
(Zpráva za rok 2021)
Knihovna Národního muzea se v roce 2021 úspěšně podílela na realizaci stálých expozic
Národního muzea.
Publikace
PERIODIKA:
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 66, 2021, č. 1–2. ISSN 2570-6861 (tisk),
2570-687X (Online).
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 66, 2021, č. 3–4. ISSN 2570-6861 (tisk),
2570-687X (Online).
Kramářské tisky
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 67, 2022, č. 1–2. ISSN 2570-6861 (tisk),
2570-687X (Online).
Výzkum proveniencí
Bibliografie prací Jaroslavy Kašparové
(Online: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/acta-musei-nationalis-pragae-historialitterarum/67-1-2/bibliografie-praci-jaroslavy-kasparove)
Viz
https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/acta-musei-nationalis-pragae-historialitterarum
BOK, Václav a VODRÁŽKOVÁ, Lenka (eds.). Cesty a život Jindřicha Hýzrla z Chodů. I.
Zmenšené faksimile, II. Studie, edice a překlad. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2021.
420 + 448 stran. ISBN 978-80-7036-674-5 (soubor), 978-80-7036-675-2 (1. sv.), 978-80-7036676-9 (2. sv.), 978-80-7036-692-9 (pdf).
Výstavy
Pro knihy, pro sbírku, pro radost. XVI. Trienále českého ex libris 2020. Přehlídka současné
tvorby 2018–2020 (14. 7. 2021 – 3. 10. 2021)
Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea
Probíhá digitalizace Českého slova (pražského vydání), zatím je v digitální knihovně
Kramerius dostupný rok 1918, digitalizace dalších ročníků bude pokračovat v roce 2021.
(https://www.nm.cz/knihovna-narodniho-muzea/oddeleni-casopisu-knihovny-narodnihomuzea-pokracuje-v-digitalizaci-ceskeho-slova)
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 2021 tyto projekty:
Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských
i zahraničních knihovnách (2018–2022), hlavní řešitel: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.:

KNIHOVNA NÁRODNÍHO MUZEA

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 2021 tyto vědecké cíle:
Zpracování botanických ilustrací v tiscích Jiřího Melantricha (především Mattioliho Herbáře
z let 1562 a 1563).
Kramářské tisky a jejich producenti v geografickém kontextu – specializovaná mapa
Zpracování tezí k dějinám českého novinářství období od 17. století do roku 1914.
Zazyková, historická, uměnovědná a kodikologická analýza rukopisu Jindřicha Hýzrleho
z Chodů, vydána kritická edice rukopisu doplněná o překlad textu a faksimile.
b) VISK
VISK 2021 přehled
VISK 5:
Retrospektivní
konverze
katalogu
incipitů
kramářských
tisků
(KNM)
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
Digitalizace vzácných rukopisných knih (KNM)

6:

VISK 7:
Reformátování periodik Národního muzea (Rudé právo) (KNM)
Reformátování krajanských periodik Národního muzea (KNM)
Digitalizace zvukových dokumentů (ČMH)

NM
KNM 1
KNM 5
KNM
KNM
NpM

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

Celkem
207 670
179 340
265 000
248 382,7
91 000

NpM
ČMH
ČMH
ČMH
Celkem

7
5
5
7

288 000
124 000
103 00
300 000
1 806 592,7

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.

KNIHOVNA NÁRODNÍHO MUZEA

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

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ – ODDĚLENÍ
BIBLIOGRAFIE
V oddělení bibliografie pracují 4 zaměstnankyně; jeden úvazek byl zkrácen a doplněn
pracovnicí na DPP.
Excerpujeme cca 150 titulů regionálních deníků, periodik, sborníků a dalších dokumentů, ročně
vytvoříme cca 4 000 bibl. záznamů článků. Při zpracování souběžné článkové bibliografie se
zaměřujeme na historii, kulturu, vlastivědu a společenské dění v Královéhradeckém kraji
a na činnost veřejných knihoven regionu.
Celkem máme v bázi uloženo již 228 460 bibliografických záznamů regionálních článků (data
ke konci r. 2021), a to včetně záznamů ukládaných přepisem lístkové kartotéky článků z let cca
1960–1990 do elektronické podoby.
Za r. 2021 bylo vytvořeno téměř 600 personálních a korporativních autoritních záznamů
v rámci souběžné bibl. činnosti a více než 4 000 autoritních záznamů v rámci přepisu lístkové
kartotéky.
V rámci kooperačního systému článkové bibliografie bylo zasláno do databáze ANL 636
bibliografických záznamů z 25 pravidelně zasílaných a několika dalších vybraných titulů
periodik a sborníků.
Pokračovala spolupráce na Slovníku českých knihovníků i na kooperativním projektu
„Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ v rámci programu VISK 9/I (pův.
ANL+). V SVK HK bylo zpracováno a do báze ANL posláno 1 400 bibliografických záznamů
článků. Záznamy článků vytvořených v průběhu let v rámci projektu VISK 9/1 byly
zpřístupněny čtenářům – byl odstraněn status Nezobrazovat a bylo doplněno vazební pole LKR.
Oddělení spravuje archiv ediční a publikační činnosti knihovny a jejích zaměstnanců.
Spolupracujeme s oddělením akvizice (dodávání informací z regionálních periodik o nových
regionálních publikacích s cílem získat co nejúplněji regionální povinný výtisk), s oddělením
věcného zpracování (metodika popisu zjm. regionálních autorit, předmětových hesel,
chronologických údajů atd.), s oddělením služeb knihovnám (předávání článků o akcích
knihoven regionu pro zpravodaj U nás), s oddělením PR (články o SVK HK).
Do webové rubriky O nás v tisku vkládáme články o knihovně z databáze Anopress.
Evidujeme statistiky využívání regionálních článků z OPACu i z Prima.
Zpracovala Zdeňka Mikulecká, květen 2022

HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR

ODDĚLENÍ HISTORICKÉ BIBLIOGRAFIE HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR
V ROCE 2021
V roce 2021 bylo nejdůležitějším úkolem oddělení vytváření infrastruktury pro poskytování
rešeršních a databázových služeb pro vědce, studenty i další uživatele v komplikované
pandemické době.
V první řadě to byla tvorba databáze průběžné (registrující) i retrospektivní bibliografie
(https://biblio.hiu.cas.cz). Databáze Bibliografie dějin Českých zemí v současnosti obsahuje
více než 500 000 záznamů. Za rok 2021 bylo nově zpracovaných zhruba 21 000 záznamů.
V roce 2021 zaznamenala databáze 457 815 návštěv od 285 360 uživatelů (stav k 31. 12. 2021,
zdroj Google Analytics). Databáze metadat je obohacována odkazy na plné texty ve vlastní
digitální knihovně i na volně dostupné plné texty v zahraničních digitálních knihovnách. V roce
2021 byly na webu v rámci nové záložky „Média“ zpřístupněny plné texty ročenek Bibliografie
české historie od léta 1904–1989, některé volně, jiné s omezeným přístupem.
Od roku 2019 se BDČZ stala 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 různé společenskovědní obory. Projekt
infrastruktury (LM2018101) na léta 2019–2022 řídí Univerzita Karlova. Výsledky projektu
jsou prezentovány na webu infrastruktury (https://lindat.mff.cuni.cz/cs). Podíl bibliografického
oddělení na úspěšném řešení projektu byl prezentován 21. 10. 2021 na národním workshopu
DARIAH-CZ online (Zoom), který uspořádaly Karlova Univerzita, Národní knihovna ČR
a Knihovna AV ČR a 10. 11. 2021 na Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS
v Historickém ústavu, které se již stalo každoroční tradicí.
Bibliografické oddělení řešilo též projekt 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 Akademické
encyklopedie v rámci portálu Akademické encyklopedie českých dějin (https://aecd.kpsys.cz)
a
Souborného
katalogu
Bibliografie
české
a
slovenské
historiografie
(https://hucentral.kpsys.cz). Encyklopedická hesla jsou zveřejňována v režimu otevřeného
přístupu, v roce 2020 byly uživatelům zpřístupněny první tři svazky Akademické encyklopedie
českých dějin (sv. A-C, Č/1, Č/2). V roce 2021 projekt skončil, zpřístupnění dalších svazků
finančně podpoří Historický ústav AV ČR. V rámci Souborného katalogu Oddělení historické
bibliografie zpřístupnilo též Databázi dějin všedního dne Oddělení dějin 19. století HÚ
a databáze spolupracujících institucí Bibliografii dějin Slovenska Historického ústav SAV
a Bibliografii českého archivnictví Národního archivu.
Od roku 2020 řeší bibliografické oddělení nový projekt Správa území v prostoru a čase
(TL03000264, 2020–2023, hlavní řešitel ČVUT, spoluřešitel HÚ). Cílem projektu je
implementace všestranně použitelného prostředí pro vyhledávání a syntézu dat o patrimoniální
správě, využití krajiny a hierarchizaci správních a administrativních jednotek včetně odkazů
do bibliografie k jednotlivým jednotkám, a to formou veřejné webové aplikace, která
představuje základní a dosud chybějící pomůcku pro archivní a knihovní pracoviště.
Publikační činnost oddělení

HISTORICKÝ ÚSTAV AV ČR

ČORNEJ, Petr, KOFRÁNKOVÁ, Václava, HRDINA, Martin, ŠEBEK, Jaroslav, KESSLER,
Vojtěch, HLAVAČKA, Milan, HANELOVÁ, Věra. Místa paměti v procesu formování
moderního českého národa. Praha: Historický ústav, 2021. Práce Historického ústavu AV ČR,
v.v.i., Monographia. ISBN 978-80-7286-381-5.
HORČÁKOVÁ, Václava, HORČÁKOVÁ, P. Bibliography of the History of the Czech Lands
[prezentace]. Online (Zoom), DARIAH-CZ National Workshop 2021, 21. 10. 2021 – 21. 10.
2021.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325494
HORČÁKOVÁ, Václava. K historiografii židovského odporu a odboje v letech druhé světové
války na Slovensku. In: Židia v Slovenskom národnom povstaní. Židé v Slovenském národním
povstání. Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2021, S. 31–38. ISBN 978-80-89514-97-7.
REXOVÁ, Kristina, HANELOVÁ, Věra. Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český
časopis historický = The Czech Historical Review. Roč. 119, č. 3 (2021), s. 751–761. ISSN
0862-6111. 2021.
REXOVÁ, Kristina, HANELOVÁ, Věra. Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český
časopis historický = The Czech Historical Review. Roč. 119, č. 1 (2021), s. 239-255. ISSN
0862-6111. 2021.
REXOVÁ, Kristina, HANELOVÁ, Věra. Výtahy z českých časopisů a sborníků. In: Český
časopis historický = The Czech Historical Review. Roč. 119, č. 2 (2021), s. 504-528. ISSN
0862-6111. 2021.
ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, BLAŽKOVÁ, T., HORČÁKOVÁ, Václava, HUBENÝ, D.,
CHALOUPKOVÁ, M., JELÍNEK, T., KLOČKOVÁ, L., KOPECKÝ, L., NĚMEČKOVÁ, D.,
KUKLÍK, J., KYNCL, Vojtěch, NĚMEČEK, Jan, PADEVĚT, Jiří, RATAJ, J., STŘÍBRNÝ, J.,
SUK, P., ŠEBEK, Jaroslav, ŠMEJKAL, P., ZUBÁKOVÁ, Blanka. Za Reinharda Heydricha po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jejich
transformace do "druhého života". Praha: Historický ústav, 2021. Práce Historického ústavu
AV ČR, v.v.i., Series A – Monographia. ISBN 978-80-7286-388-4.

STŘEDOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V KLADNĚ

STŘEDOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V KLADNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Informace o činnosti Oddělení regionální bibliografie SVK v Kladně za rok 2021
Pracoviště regionální bibliografie pokračovalo v excerpci seriálů a tvorbě článkové bibliografie.
Po zeštíhlení počtu pracovníků tohoto oddělení bylo excerpováno přednostně 10 regionálních
deníků a významné regionální zpravodaje výběrově.
V srpnu 2021 oddělení regionální bibliografie posílilo o dva nové zaměstnance Libuši Šimovou
a Kamila Boušku. Po zapracování se začali nad rámec excerpční činnosti podílet opět na tvorbě
bibliografických a faktografických databází, obsahově zaměřených na Středočeský kraj a s tím
souvisejícím zpracováním a zpřístupňováním regionálních informací. Byly zpracovány nové
záznamy a průběžně doplňovány a aktualizovány již existující záznamy v databázi regionálních
osobností, památek a místopisu, která je součástí souboru autorit.
V roce 2021 bylo vytvořeno 5 716 záznamů regionální bibliografie a z toho bylo 4 329 zasláno
do databáze ANL spravované NK ČR.
Pracoviště se opět podílelo na realizaci projektu Doplňování vybraných záznamů článků
do báze ANL, na který byla získána dotace z programu Ministerstva kultury ČR VISK 9/I.
Do databáze ANL bylo zasláno 965 záznamů článků ze sedmi titulů vybraných koordinátorem.
Zástupci oddělení se v roce 2021 zúčastnili dvou významných bibliografických akcí. V září
2021 Zasedání Bibliografické sekce SDRUK v Ústí nad Labem a v říjnu 2021 XXIII. Kolokvia
slovenských, moravských a českých bibliografů v Čadci.

KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH

KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH
Každodenní excerpcí vytvořeno 1 690 záznamů, z toho 1277 záznamů exportováno
do souborného katalogu. Spolu s projektem ANL vytvořeno 2 838 záznamů, do SK ČR zasláno
2425 záznamů. Zasílání záznamů do báze ANL: ze sborníků a regionálních vlastivědných
periodik posíláme vše, z novin výběr.
Martina Zlatohlávková., 31. 5. 2022

KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V LIBERCI

ZPRÁVA O ČINNOSTI BIBLIOGRAFICKÉHO ODDĚLENÍ KVK V LIBERCI 2021
Analytické zpracování článků: 1 582 záznamů, do ANL NK zasláno 608 záznamů
VISK 9/I: 1 046 záznamů z 12 celostátních časopisů
Databáze REOS (starší verze): 148 záznamů
Rešerše: 42 rešerší (nejčastější témata rešerší z oborů pedagogika, zdravotnictví, ekonomika)
Informace a dotazy: 18 faktografických dotazů
Ptejte se knihovny: 9 dotazů
Katalogizace a digitalizace fotografií: 331 záznamů (celkový počet je 1466 záznamů)
Bibliografie: zpracování bibliografií osobností oceněných Poctou hejtmana Libereckého kraje
pro databázi Regionální osobnosti Libereckého kraje
V březnu 2021 byl zprovozněn web Regionální osobnosti Libereckého kraje. Odkaz na stránky
je osobnostilibereckehokraje.cz . Ke konci roku 2021 zde bylo 36 medailonů osobností.
V případě žijících osobností jsou natáčeny videorozhovory, které připravuje spolu
s pracovníkem Bibliografického oddělení Mgr. Janem Hněličkou rozhlasová redaktorka Ivana
Bernáthová.
Přednášková a výstavní činnost oddělení:
Bojovali, abychom žili - přednáška online a výstava (autor Mgr. Jan Hnělička)
100 Československé obce legionářské Jednoty Liberec – přednáška a výstava (Mgr. Jan
Hnělička)
Hrdinové od Tobruku – přednáška a výstava (Mgr. Jan Hnělička)
Českoslovenští legionáři v novém státě 1918–1920 – přednáška (Mgr. Jan Hnělička a Václav
Kříček)
V roce 2021 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

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI ZA ROK 2021
V současné době se bibliografie nevydává. Bibliografická činnost je zahrnuta do oddělení
Informačních služeb. Hlavní náplní je zodpovídání dotazů, zpracování rešerší (za rok 2021 bylo
zpracováno 39, seznam je na stránkách knihovny) a analytické zpracování regionálních článků.
Excerpováno je 41 regionálních periodik, články jsou zasílány pravidelně do ANL (za rok 2021
– 1 986 záznamů).
Oddělení Informačních služeb bylo sloučeno s Půjčovními službami, byl zrušen vedoucí
a nahrazen novým vedoucím. Oddělení se nyní jmenuje Knihovní a informační služby.
Od května 2022 byl 1 pracovník přesunut na dohodu. Momentálně tedy jsou na oddělení
3 pracovníci.
Oddělení pracovalo na projektu ANL+, zpracováno bylo 1 200 článků. V roce 2022 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
91 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 2021 bylo aktualizováno 398 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 2021
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

