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Novinky v analytické bibliografii

Zdeňka Mikulecká

Když se v minulých letech psalo o analytické bibliografii, většinou se nejednalo o příliš dobré zprávy. Psalo se 

především o zrušení oddělení analytického zpracování Národní knihovny (NK) ČR a o tom, že báze ANL najednou 

přišla o polovinu ročně dodávaných záznamů článků; o tom, že sice vznikl kooperativní projekt, který se snažil 

alespoň částečně tuto ztrátu nahradit, ale plně kompenzovat excerpci NK ČR, nehledě na metodiku a koordinaci, 

nedokázal. Ale tentokrát, tentokrát to bude jinak. Takže jak to s analytickou bibliografií vypadá a co je nového?

Do báze ANL v současné době přispívají svou regionální excerpcí krajské a vědecké knihovny a několik 

oborových databází. V rámci kooperativního projektu VISK 9/1 přispívá do báze 14 institucí - krajské a vědecké 

knihovny, Knihovna akademie věd ČR a letos nově také Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy; naopak grant se na letošní rok nepovedlo získat Knihovně Kabinetu hudební historie Etnologického 

ústavu Akademie věd ČR.

Celkem je už v bázi ANL více než 1,6 mil. záznamů článků, více než 390 tis. záznamů odkazuje na plné texty (v 

roce 2016 bylo propojeno více než 44 tis. záznamů) a cca 29 tis. záznamů odkazuje do Krameria NK.

Pozornější si jistě všimli, že článková databáze ANL je spolu s cca 20 knihovnami a několika dalšími zdroji 

zapojena do portálu Knihovny.cz. Do budoucna se dokonce předpokládá, že by zároveň mohla fungovat jako 

jakýsi agregátor pro instituce, které se nechtějí nebo z nějakého důvodu nemohou připojovat do Centrálního 

portálu knihoven přímo.

Národní analytická bibliografie, nyní nazývaná centrální analytická bibliografie, se také může pochlubit zbrusu 

novou definicí, která byla vytvořena spolu se zástupci NK ČR pro novelu knihovního zákona: „Centrální 

analytická bibliografie je bibliografie, která soustřeďuje záznamy jednotlivých obsahově kompaktních a 

formálně oddělených částí dokumentů (např. články z periodik, sborníkové stati a kapitoly knih).“

Nejdůležitější novinkou ale je, že v prosinci 2016 podala NK ČR projekt na obnovu pracoviště ANL do programu 

VISK 1. Projekt s názvem Analytická bibliografie - koncepce národního systému a příprava vzniku odborného 

pracoviště v Národní knihovně České republiky podával za Národní knihovnu PhDr. Hanuš Hemola a na jeho 

realizaci se podílí PhDr. Petra Šťastná, která do této doby působila v NK ČR v oddělení periodik.

Cílem tohoto ročního projektu je vytvořit koncepci a funkční model nového národního systému analytické 

bibliografie, koncepci a funkční model vzniku odborného pracoviště v NK jako koordinačního centra národního 

systému analytické bibliografie, vyhodnotit a navrhnout inovovanou excerpční základnu a její institucionální 

pokrytí, navrhnout nákup licencí plnotextových českých zdrojů a vytvořit workflow naplňování báze ANL 

s napojením na existující plné texty.

Obnovené pracoviště analytické bibliografie NK ČR by tedy mělo opět zajišťovat koordinaci a metodiku analytické 

bibliografie, částečně také vlastní excerpci (ale další kooperace bude samozřejmě žádoucí), digitalizaci, resp. 

využití digitalizovaných periodik pro zpracování na analytickou úroveň, a mohlo by se věnovat také e-born 

dokumentům a jejich zpracování na analytickou úroveň. Práce se již pomalu rozbíhají, v současné době probíhá 

analýza excerpční základny a je mapováno analytické pokrytí impaktovaných a recenzovaných časopisů. Co se 

týče personálního pokrytí, mohlo by mít pracoviště kolem 5 zaměstnanců. To sice není ani zdaleka tolik jako před 

zrušením oddělení, ale důležitý je sám fakt, že vznik pracoviště je takříkajíc v procesu.  

A nám nezbývá než popřát realizátorům projektu a nově vznikajícímu oddělení hodně sil a entuziasmu a 



nepochybně také potřebnou dávku štěstí! Ale jak se říká, štěstí přeje připraveným…
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