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Recenze k článku Regionální články v knihovních katalozích

Petra Řoutilová a Petra Landsmannová

Příspěvek ve zpravodaji U nás s názvem Regionální články v knihovních katalozích 
od autorky Ivany Novotné se dotýká problematiky zrušení analytického oddělení Národní 
knihovny ČR, které se mimo jiné staralo o doplňování souborné článkové databáze ANL, 
která byla cenným pomocníkem při doplňování článkových databází. Příspěvek Ivany 
Novotné přehledně nastiňuje možnosti, které teď informační pracovníci a knihovníci mají při 
dohledávání jednotlivých regionálních článků. Velký přínos spočívá ve vyjmenování 
konkrétních knihoven, muzeí, univerzit či souborných databází, které články z našeho 
regionu zpracovávají. Pro lepší ilustraci již řečeného je na konci příspěvku odkaz na 
stránky SVK HK, kde je obrazový návod, jak na vyhledávání regionálních článků, i 
s přímými odkazy. To je velice přínosné především pro bibliografy laiky, kteří se chtějí se 
systémem vyhledávání článků blíže seznámit.

Možná by bylo zajímavé k informaci o zrušení analytického oddělení přidat i odkaz 
na vyjádření NK ČR k této situaci. (http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_SituaceANL.htm)

Petra Řoutilová
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Článek svým zaměřením odpovídá časopisu, pro který je určen, protože v prvé řadě 
informuje knihovníky Královéhradeckého kraje o další možnosti hledání regionálních 
informací. Také popisuje situaci v Královéhradeckém kraji.

Téma článku je aktuální, správně připomíná problém se zrušením oddělení 
analytického popisu v NK ČR. Autorka také upozorňuje na to, že tento problém nebyl 
doposud adekvátně vyřešen, protože nová databáze ANL+ v současné době nepokrývá 
dřívější rozsáhlou excerpci odborných periodik. 

Text článku je bezesporu praktickým návodem pro knihovníky kraje, kde všude 
mohou hledat články s regionální tematikou. Jsou zde zmíněny i netradiční článkové 
databáze, které se věnují specifickým tématům – např. lesnictví. Je zde i návod na 
vyhledávání článků, který patrně ocení začínající či neprofesionální knihovníci.

Postrádám pouze závěr, který by shrnul hlavní myšlenky příspěvku. Jinak nemám 
negativní připomínky.

Petra Landsmannová
Knihovna Města Hradce Králové
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