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Regionální články v knihovních katalozích

Ivana Novotná

Informace o regionu Královéhradeckého kraje můžeme najít nejen v knihách a 
brožurách, ale také v periodikách, a to především těch, která vycházejí přímo na území 
regionu. Na rozdíl od knih a publikací, které bývají v knihovních katalozích z hlediska 
věcného obsahu dostatečně popsány, mnohé cenné informace v článcích periodik 
zůstávají skryté. O to důležitější jsou pro informační pracovníky a knihovníky článkové 
databáze, které se snaží tuto hodnotu z periodik vytěžit. Potřebnost článkových databází 
potvrdily nesouhlasné reakce krajských knihoven, když Národní knihovna ČR (NK ČR) 
zrušila v březnu r. 2011 své analytické oddělení, a tím i doplňování souborné článkové 
databáze ANL. Z této databáze zbylo jen torzo, protože v současnosti do báze ANL 
pravidelně přispívají jen krajské knihovny svými regionálními záznamy a některé odborné 
knihovny. Záznamy z celostátních a odborných periodik jsou doplňovány už jen částečně a 
s ročním zpožděním v rámci kooperativního projektu v podprogramu VISK 9/1 (v r. 2012 
přibylo cca 15 tis. záznamů z celostátních periodik, přičemž dříve bylo doplňováno do ANL 
ročně asi 40 tis. takových záznamů).

Článková databáze SVK Hradec Králové (SVK HK) je v současnosti nejobsáhlejší 
bibliografickou databází článků excerpovaných z periodik regionu. Obsahuje celkem cca 
103 600 záznamů vzniklých buď souběžnou excerpcí (v elektronickém systému od r. 1992), 
nebo retrospektivním doplňováním (v současnosti je přepisována kartotéka článků z let 
1961-1992). Do konce roku 2001 je zahrnut i region bývalého Východočeského kraje – tj. 
okresy Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Semily, Svitavy a Ústí nad Orlicí. V loňském 
roce se souběžně analyticky zpracovávalo celkem cca 150 regionálních titulů periodik nebo 
i monografických sborníků. Databáze je přístupná z online katalogu SVK HK. 

Bibliografické databáze článků nabízejí ve svých online katalozích i další knihovny 
v regionu, především pověřené a větší profesionální knihovny, které se zaměřují na užší 
část regionu (podle své lokace): Knihovna města Hradce Králové, Knihovna Václava 
Čtvrtka v Jičíně, Městská knihovna v Náchodě, Městská knihovna v Broumově, Městská 
knihovna v Trutnově, Městská knihovna v České Skalici nebo Městská knihovna v Nové 
Pace. Regionální databázi článků Rychnovska zpracovává Muzeum a galerie Orlických hor
(MaGOH). Tato databáze sice není přístupná online, pouze lokálně v knihovně muzea, ale 
na stránkách MaGOH jsou k dispozici digitalizované plné texty článků odborných 
recenzovaných časopisů Acta musei richnoviensis a Orlické hory a Podorlicko s možností 
vyhledávání podle autora, roku vydání nebo zdrojového dokumentu.[1]

Další regionální článkovou databázi - zároveň odborně zaměřenou na lesnictví -
najdeme v OPACu knihovny Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti 
v Opočně. Vlastní databázi článků vytváří a zpřístupňuje také Univerzita Hradec Králové. 



Tato databáze je vytvářena převážně excerpcí z odborných akademických periodik 

vydávaných univerzitou.

Záznamy článků o regionu jsou také součástí známých souborných databází SKAT

(souborná databáze článků uživatelů systému Clavius) a již zmíněné databáze ANL.

Databáze ANL obsahuje záznamy regionálních článků, které do ní posílá SVK HK, ale i 

záznamy o našem regionu, které zpracovaly jiné knihovny z periodik neregionálních.

Webové odkazy a návody na vyhledávání regionálních článků (včetně obrazového 

průvodce) najdete také na webových stránkách SVK HK (v oddílu Pro veřejnost -

Informační zdroje, databáze, vzdálený přístup (v tabulce): Regionální zdroje - Regionální 

články (další zdroje)). Dobré tipy na vyhledávání můžete najít také v Průvodci knihovnou a 

informacemi - Modul 4, také na stránkách SVK HK. Přehled kde hledat regionální články 

naleznete na adrese: http://www.svkhk.cz/getattachment/Pro-verejnost/Informacni-
zdroje/Regionalni-zdroje/regionalni-clanky-1-.pdf.aspx

[1] Na internetu jsou dostupné plné texty článků také dalších regionálních periodik, např. Správa KRNAP 

nabízí plnotextové prohledávání článků z časopisu Krkonoše. Jizerské hory; online dostupné jsou i nejrůznější 

místní zpravodaje apod. Více viz katalog SVK HK (www odkazy v jednotlivých katalogizačních záznamech 

regionálních titulů periodik).
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