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Recenze k článku Osobnosti v lokální bázi autorit Studijní a 
vědecké knihovny v Hradci Králové

Alena Součková a Markéta Poživilová

Autorka svůj článek zaměřuje na historii a vyhledávání v lokální bázi personálních 
autorit Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. V úvodu vysvětluje používané pojmy 
a také se zabývá reciproční spoluprací s Národní knihovnou ČR. Dále již následují 
konkrétní příklady vyhledávání s uvedením přesného postupu a zobrazením výsledku. 
Postup je velmi názorný (zobrazení jednotlivých obrazovek při vyhledávání v databázi). 
Každý knihovník si může postup vyzkoušet a získat informace o osobnostech ze svého 
města, regionu, oboru apod. pro využití ve své práci, například pro připomenutí výročí, 
podklad pro výstavu apod.

V další části článku je zmíněna databáze Významná regionální výročí – také 
s názorným postupem vyhledávání podle příslušného data. O této databázi byl rovněž 
podán referát na mezinárodním odborném semináři – citován je podrobný článek 
z vydaného sborníku. 

Zmíněné databáze jsou dostupné na webových stránkách Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové http://www.svkhk.cz v nabídkovém menu online katalogu. Výročí 
regionálních osobností jsou dostupná z rychlé nabídky umístěné v pravé části základního 
menu webové stránky, jak ukazuje zobrazení ve článku.
Článek podává návod, jak s databází autorit pracovat a využívat ji, postup je názorně a 
srozumitelně podán.

Alena Součková
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Autorka textu Markéta Špačková se v úvodu článku zaměřuje především na historii a 
vývoj lokální báze regionálních autorit. Toto seznámení není nijak rozsáhlé, přesto je zde 
nastíněn vývoj od lístkového systému až po dnešní rozsáhlou nabídku autorit a 
regionálních výročí v elektronické podobě. Zmiňuje se též o spolupráci s NK ČR při 
budování databáze národních personálních autorit a tím seznamuje s celou problematikou i 
v širších souvislostech. 

Po tomto představení se autorka věnuje samotnému vyhledávání v regionální bázi 
personálních autorit. Přestože je zde konkrétně popsána pouze jedna z možností 
vyhledávání (podle klíčového slova) a další možnosti jsou zmíněny pouze výčtem, je 
způsob nalezení záznamu pro poučeného čtenáře srozumitelný. Každý si tak může podle 
uvedeného konkrétního příkladu představit jak způsob vyhledávání, tak i možnosti 
zobrazovaného záznamu. 



Závěrem je v článku upozorněno na drobnou nedokonalost systému, která byla 

způsobena přechodem na současný systém Aleph. Problém zobrazování některých 

neregionálních autorit je pouze přechodný a autorka poukazuje na probíhající řešení.

T          ext je určen především odborné veřejnosti a knihovníkům, kteří jsou především 

čtenáři tohoto časopisu. Předpokládá u nich znalost knihovnických termínů a základní 

orientaci v elektronickém katalogu. Obsah článku pro ně může být motivací k další práci 
s databází regionálních autorů při přípravě vlastních knihovnických aktivit. 

Markéta Poživilová

Knihovna města Hradce Králové
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