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Sekce SDRUK ČR pro bibliografii (1. část)

Eva Svobodová

 Bibliografové se krčí v koutku, ačkoli právě oni – a nikdo jiný - jsou první, kteří mapují neznámý prostor, do něhož 

pak vstupují ostatní. Bibliografové jsou moudří – tiše předpokládají proměny hierarchie hodnot a jejich mísení 

vysokého a nízkého, okrajového a veledůležitého, velkého a malého má v sobě vždy dávku ironického nadhledu.

Bibliografové jsou tak trochu režiséři – pod maskou objektivity předkládají soubory „faktů“ a rozehrávají tak hru o 

marném lidském pachtění za „pravdou“, která stále uniká. Ale co bychom si bez nich počali.[1]

Sekce pro bibliografii je služebně nejstarší sekcí Sdružení knihoven České republiky. Byla první pracovní skupinou 

(sekcí), která byla vytvořena po schválení Zásad činností sekcí nebo pracovních skupin při Sdružení knihoven ČR, 

ve kterých je mimo jiné stanoveno, že založení sekce schvaluje rada SDRUK, za činnost odpovídá její předseda a 

člen sekce může, ale nemusí být členem SDRUK. Změny ve vývoji  české bibliografie měly zásadní vliv na vznik 

Sekce SDRUK pro bibliografii, a proto jsou v následujícím textu podrobně popsány.

„Zakládajícími členy sekce byly Moravská zemská knihovna v Brně a všechny státní vědecké knihovny v roce 1995

[2] působící“.[3] V roce 2001 se stala členem Státní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Knihovna 

Ústavu žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2002 přibyly tzv. nové krajské knihovny, tj. 

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodu, Krajská knihovna v Karlových Varech, Krajská knihovna 

v Pardubicích a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Kromě těchto knihoven se zasedání pravidelně 

účastnili zástupci odborných knihoven a ústavů Akademie věd, literárněvědných pracovišť, odborných 

bibliografických pracovišť a knihoven, své zástupce vysílala i Národní knihovna ČR. V současné době má sekce 21 

členů a jejích jednání se pravidelně zúčastňují i hosté z dalších knihoven. Lze říci, že institucionálně je členská 

základna stálá, počet pozvolna stoupá, mění se pouze personální zastoupení knihoven. O to víc nás mrzí, že již 

cca 3 roky nemá své zastoupení Moravská zemská knihovna v Brně.

Důvody, které vedly ke vzniku Sekce SDRUK pro bibliografii, jsou podrobně zachyceny v dokumentech vydaných 

na začátku devadesátých let 20. století. První změny naznačila 4. konference o bibliografii v Olomouci v roce 1991.

[4]Konference v roce 1991 přijala závěry výrazně reagující na změněnou společenskou atmosféru, jejich dikce se 

přesto nelišila zcela od závěrů konferencí předcházejících“.[5]Transformační procesy pokračovaly na jednání 

Komise pro národní a regionální bibliografii v Ústí nad Labem v květnu 1994, kde byla její činnost vzhledem 

k orientaci Národní knihovny na otázky standardizace bibliografického zpracování jednotlivých typů dokumentů 

ukončena. „Některé ze svých dosud prováděných činností musí (Národní knihovna, pozn. aut.) přerušit, aby je 

mohla později znovu realizovat na podstatně kvalitnější úrovni.“[6][7] K rozpuštění komise přispěly i odpovědi v 

předem rozeslaném dotazníku. Cíle Národní knihovny a vědeckých knihoven na poli bibliografie se začaly 

rozcházet. Reakcí na toto jednání byla ustavující schůze Sekce SDRUK pro bibliografii (20. a 21. 9. 1994) ve Žďáru 

nad Sázavou, kde J. Kubíček, ředitel MZK v Brně, přednesl referát o postavení české bibliografie, jejích tradicích, 

ale i způsobech organizace bibliografické práce a její koordinace v budoucnosti. Krajské knihovny včetně Moravské 

zemské knihovny pokládaly i nadále za potřebné spolupracovat a podílet se na rozvoji české bibliografie. Záměrem 

sekce bylo organizovat pracovní semináře a jednání nejméně 2x ročně, koordinovat bibliografickou činnost, protože 

bylo patrné, že Národní knihovna se této koordinace vzdává (aby ji v roce 2011 jednostranně definitivně ukončila), 

rozvíjet teorii a metody bibliografické práce a bibliograficky pokrývat potřeby regionů a společenských věd. Členy 

sekce se stali titíž lidé, kteří dříve pracovali v Komisi pro národní a regionální bibliografii. Předsedkyní se stala 

ředitelka Středočeské vědecké knihovny v Kladně J. Kádnerová, která tuto sekci vedla až do konce roku 2012. 

Atmosféru těchto nejen pro bibliografii bouřlivých let popsala i ve svém příspěvku na konferenci Knihovny 

současnosti v roce 1996 v Seči u Chrudimi. „



Změny ve vývoji české bibliografie ohlášené v Ústí nad Labem v květnu 1994 pak byly definovány a rozpracovány 

na pracovním semináři Bibliografie na rozcestí 28. a 29. 11. 1994 v Národní knihovně v Praze. Tam se sice sešla 

tehdejší česká bibliografická elita, ale podle dochovaných textů se jednalo víceméně o monolog Národní knihovny. 

Můžeme s nadsázkou konstatovat, že v této době se začal bibliografický chléb náš vezdejší pomalu lámat, drobit, 

ale začal i měnit své ingredience. Jako neperspektivní byla odsouzena tvorba bibliografických tištěných soupisů, 

které si nikdo neobjednal, naopak bibliografie se začala jevit jako služba, která měla zajišťovat nabídku a 

„zprostředkování bibliografických zdrojů, nástrojů a přístupových hesel k nim.“[8] Důrazný akcent byl dán na nové 

prostředí bibliografie, které se začalo posouvat z tištěné reality do světa virtuálního, byť se tento pojem tehdy ještě 

nepoužíval. Zmiňovaný seminář potvrdil ukončení činnosti Komise pro národní a regionální bibliografii, která v té 

době měla za sebou čtvrt století svého působení. Měly být ustaveny dvě nové odborné komise: „Komise pro 

katalogizační politiku a národní bibliografii (při Národní knihovně), která by se měla věnovat tvorbě jednotné 

katalogizační politiky a souvisejících standardů, otázce vztahu bibliografie a katalogizace, problémům české 

národní bibliografie souběžné i retrospektivní a souvisejícím kooperačním systémům, a dále Komise pro bibliografii 

(při Sdružení knihoven ČR), která se bude věnovat dalším oblastem bibliografické práce.“[9] Komisí pro bibliografii 

byla patrně míněna Sekce SDRUK pro bibliografii, o jejíž již téměř dvouměsíční existenci autorka citovaného 

příspěvku zřejmě nevěděla.

První řádná porada sekce pro bibliografii se konala 22. 2. 1995 v Kladně. Přítomna byla i J. Anděrová z Národní 

knihovny, která shrnula fungování kooperačního systému ANAL za roky 1992-1994, v rámci něhož se zpracovávaly 

záznamy článků z celostátních a regionálních periodik a novin. V bázi bylo v té době uloženo 172 tisíc záznamů, 

z toho 19 tisíc jich bylo zpracováno v regionech. Závěrem bylo konstatováno, že „profil sekce se krystalizuje, podíl 

regionů na tvorbě kooperačního systému ANAL je významný a bude se rozšiřovat, sekce by měla být platformou 

pro rozvoj systému a řešení koncepčních otázek“.[10]
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