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Sekce SDRUK ČR pro bibliografii (3. část)

Eva Svobodová 

Velkým tématem všech zasedání sekce pro bibliografii byl kooperační systém článkové bibliografie i přesto, že 

Národní knihovna na přelomu let 1998/1999 ustavila pracovní skupinu pro analytický popis.[1] Projekt vznikl v roce 

1992, kdy bylo zahájeno experimentální počítačové zpracování analytických záznamů v NK ČR a následně ve 

státních vědeckých knihovnách. Záznamy zpracované v systému ISIS knihovny posílaly nejprve na disketách, 

později prostřednictvím internetu. Mezi knihovnami a Národní knihovnou v Praze byla v letech 1993-1998 

podepisována roční kupní smlouva na soubor záznamů české článkové produkce ve strojem čitelné podobě v 

ceně 1 Kč za 1 bibliografický záznam. V roce 1998 byla podepsána smlouva o Sdružení pro Českou národní

bibliografii, jejímž předmětem byla tvorba „souběžné ČNB poskytováním záznamů pro ČNB s cílem dosahovat její 

úplnosti“.[2] Tato smlouva je dosud platná. Kooperační projekt byl realizován bez větších potíží, k změnám došlo 

až v roce 2001, kdy v souvislosti se vznikem nových krajů bylo potřeba přerozdělit excerpční základnu souběžné 

regionální bibliografie a zapojit do zpracování záznamů článků i nově vzniklé krajské knihovny. Národní knihovna 

ČR oznámila, že do přerozdělení excerpční základny nebude zasahovat, a tak se této práce ujala sekce pro 

bibliografii. Klíčovým bylo její 11. zasedání (18–19. 4. 2001) v MZK v Brně. Na toto jednání byli pozváni zástupci 

budoucích krajských knihoven ve Zlíně, v Karlových Varech, v Pardubicích a v Havlíčkově Brodě. V roce 2002 

byla excerpční základna rozdělena mezi všechny krajské knihovny. Nově vzniklé krajské knihovny však s Národní

knihovnou ČR smlouvu o sdružení pro Českou národní bibliografii podepsanou nemají. V roce 2001 začal platit 

knihovní zákon, kde se v § 11 odst. 2a mimo jiné ukládá krajským knihovnám spolupracovat s Národní knihovnou 

ČR při zpracování národní bibliografie, a tak právník v NK ČR usoudil, že podepisovat smlouvy o spolupráci již 

není třeba.[3] Na 13. zasedání (5–6. 5. 2003) v Hradci Králové byl I. Anděrovou představen projekt KOSABI –

Kooperační systém článkové bibliografie a jeho výstupů.[4] V rámci projektu mělo dojít k propojení bibliografických 

záznamů s plnými texty článků ze zdrojů, které byly dostupné na internetu. Do rutinní praxe se však tento projekt 

nedostal. V roce 2011 došlo k dalšímu zlomu ve vývoji české článkové bibliografie. Národní knihovna ČR ji 

přestala chápat jako součást národní bibliografie a excerpci periodik zastavila. Oddělení analytického popisu 

v Národní knihovně ČR bylo zrušeno, tím byl ukončen i podíl této instituce na  kooperačním projektu, v rámci 

něhož byla budována báze ANL. Rozhodnutí vyvolalo nesouhlasnou reakci v knihovnické a bibliografické obci. 

Vedení bibliografické sekce podnítilo uspořádání porady (31. 3. 2011) k dané tematice v Národní knihovně ČR. 

Zástupci sekce pro bibliografii požádali o projednání této záležitosti na Ministerstvu kultury ČR (20. 6. 2011), 

mimořádně se o článkové bibliografii jednalo i v průběhu bibliografického kolokvia (2. 10. 2011) v Jihlavě a 

samostatně se sešli zástupci krajských knihoven také 31. 10. 2011 v Městské knihovně v Praze. Výsledkem těchto 

snah bylo rozhodnutí Ministerstva kultury alespoň částečně nahradit chybějící excerpci celostátních titulů seriálů 

rozšířením dotačního podprogramu VISK 9/1 pro zpracování záznamů článků bývalé excerpční základny Národní 

knihovny ČR. Pokračovat kooperativní formou v tvorbě české článkové bibliografie (ANL) do doby, než bude 

možné využít výstupy digitalizačních projektů, vytvářet rozsáhlý soubor bibliografických záznamů článků z českých 

periodik a sborníků se v roce 2012 rozhodly všechny krajské knihovny. V následujícím roce se k nim přidala 

Knihovna Akademie věd a v roce 2014 ještě Národní lékařská knihovna.[5] O nové situaci byla postupně 

informována i odborná veřejnost. Skluz v excerpci se přes veškerou snahu krajských knihoven nepodařilo do 

současnosti dohnat. Problematika dalšího vývoje článkové bibliografie se jevila tak závažná, že byla pro tento účel 

ještě na konci roku 2012 vytvořena pracovní skupina pro analytickou bibliografii (PSAB).[6] Skupina vypracovala

dvě stanoviska, která byla zaslána generálnímu řediteli Národní knihovny ČR a na Ministerstvo kultury. Celý 

projekt směřuje k propojení bibliografických záznamů článků s jejich plnými texty. K tomu zbývají vyřešit dva



závažné problémy: přesvědčit vydavatele periodik, aby pro potřeby článkové bibliografie poskytovali elektronické 

předlohy tištěných periodik, a pomocí moderních informačních technologií najít jednoduché a spolehlivé řešení

propojení záznamů na plné texty článků. Dodatek č. 1 se vztahoval na monografické publikace. Dodatek č. 2 a 3 

(z roku 2000) se týkal spolupráce při tvorbě a využívání analytických bibliografických záznamů článků.

V roce 2007 přineslo 19. zasedání sekce nové téma: Slovník českých knihovníků. Na webové stránce SDRUK 

byla vytvořena databáze. Stanovila se kritéria výběru knihovnických osobností a byla vypracována struktura hesel. 

Zpracovatelé obdrželi přístupová práva do databáze. Prvních 100 osobností zpracovala M. Nádvorníková. Na 

konci roku 2013 bylo v databázi 589 hesel. Vzhledem k tomu, že software už neodpovídal potřebám a nárokům na 

využívání databáze, bylo v roce 2013 rozhodnuto o předání dat do knihovního systému Aleph v Národní knihovně 

ČR. Centrální správu dat bude provádět pracovnice Knihovnického institutu. V současnosti jsou do báze v Alephu 

převedena data a připravuje se smlouva o spolupráci knihoven na plnění této báze.

I když se sekce pro bibliografii zaměřila především na pomoc při realizaci kooperativních projektů a nepokračovala

v pořádání bibliografických konferencí (naposledy se o to její členové pokoušeli v letech 1994-1995 a výsledkem 

byl tematický blok Bibliografické informační působení knihoven na konferenci Knihovny současnosti v roce 1996), 

na tyto aktivity nerezignovala úplně. Realizovala několik tematicky zaměřených seminářů, o nichž byla zmínka 

výše. Posledním byl seminář České databáze (nejen v knihovnách), který v roce 2012 uspořádala sekce ve

spolupráci s SVK v Hradci Králové. Cílem bylo seznámit knihovnickou veřejnost se zajímavými českými 

databázemi, které jsou budovány v knihovnách a ostatních institucích v České republice. Sedmnáct databází bylo 

představeno formou prezentací, ostatní formou katalogových listů.[7]

Bibliografická sekce každoročně organizuje Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů, od roku 

1999 společně se Slovenskou národnou knižnicou a od roku 2013 se Slovenskou asociáciou knižníc. Čeští a 

slovenští partneři se v přípravě kolokvií střídají. První společné setkání pod názvem Kolokvium českých, 

moravských a slovenských bibliografů se konalo v roce 1999 v Košicích;[8] zástupcům české a moravské 

bibliografie zde byly předány pamětní medaile zakladatele slovenské bibliografie Ľ. V. Ríznera za vklad do česko-

slovenské bibliografické spolupráce.[9] Ale už předtím se čeští a slovenští bibliografové setkávali: v roce 1996 

v Martině, v roce 1997 v Diviakách u Turčianských Teplic a v roce 1998 ve Žďáru nad Sázavou. Protože probíraná 

témata výrazně přesahují rámec klasické bibliografie, stala se z kolokvií zajímavá akce, která poutá pozornost

nejen bibliografů, ale i dalších knihovníků a odborníků z oblasti společenských věd. Přednášky z kolokvií jsou 

pravidelně uveřejňovány v ročenkách SDRUK ČR.

V roce 2013 v souvislosti s odchodem do důchodu ukončila J. Kádnerová svou činnost na pozici předsedkyně 

sekce pro bibliografii. Rada SDRUK přijala její návrh a rozhodla, že sekci dále povede E. Svobodová. Do 

budoucna si tato sekce klade za cíl dořešit otázku článkové bibliografie, ve spolupráci s Knihovnickým institutem

Národní knihovny ČR bude pokračovat v kooperativním projektu Slovník českých knihovníků a nadále bude 

organizovat bibliografická kolokvia. Předpokládám, že další úkoly vyplynou v souvislosti s Centrálním portálem 

knihoven.

„Báze dat, souborné katalogy a bibliografické soupisy, se kterými informační pracovník nebo uživatel sám 

pracuje, musí být naplňovány kvalitními a komplexními daty. Vysoce odborná lidská práce, ať v zákulisí knihovny 

nebo na opačné polokouli, dosud nemizí. Požadavky na odbornou erudici, serióznost a rozhled toho, kdo primárně 

informace pořizuje, třídí a vybírá, vybrané ukládá, rostou. Zdůrazňuje se nutnost jediného a jedinečného pořízení a 

uložení s možností mnohonásobného, až nekonečného využití. Soumrak základní funkce bibliografie a osobnosti 

bibliografa – podle mého názoru – nehrozí, jen dostává jiné rozměry.“[10]

 Byť byla tato slova pronesena téměř před dvaceti lety, neztratila nic na své platnosti.

Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz

Informace o sekci (na webu SDRUK): http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-

bibliografii/clanek/sekce-pro-bibliografii/
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