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Regionální fond knihovny aneb Vyhledávání v databázích

Marcela Procházková

Část 2. Online katalog

Dne 29. dubna 2014 proběhl ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové seminář s názvem Co může naše 

knihovna nabídnout knihovníkům aneb Bohatství regionálních fondů a informací v SVK HK. Praktická část 

semináře byla věnována seznámení s vybranými elektronickými databázemi a ukázkám vyhledávání. Jednou

z těchto databází byl online katalog knihovny. Postupně jsme si představili jeho bibliografickou a autoritní bázi. 

Opomenuta nebyla ani souborná báze regionálních periodik.

Online katalog je dostupný na čtenářských počítačích v budově knihovny a také přes internet ze stránek 

www.svkhk.cz. Při otevření online katalogu vstoupíme přímo do bibliografické báze, která obsahuje záznamy 

dokumentů zařazených v knihovním fondu. Vybrat si můžeme ze tří možností vyhledávání: jednoduché, z více 

polí, pokročilé. Lze nastavit kritérium pro vyhledávání (Název, Autor, Klíčová slova atd.) a druh hledaného

dokumentu (Knihy, Časopisy, noviny, periodika, Regionální články, Rešerše, Mapy atd.). 

Součástí katalogu jsou rovněž záznamy regionálních dokumentů (tj. dokumentů, které se váží 

ke Královéhradeckému kraji svým předmětem, vznikem a autory). Jedná se o neperiodické publikace (knihy, 

sborníky, ročenky apod.) a periodika (noviny, časopisy, zpravodaje apod.). Do fondu knihovny jsou také 

zařazovány publikace s regionální tematikou vydané mimo území regionu. 

Královéhradecký kraj je pro knihovnu regionem od roku 2002. Tvoří ho 5 okresů: Hradec Králové, Rychnov nad 

Kněžnou, Náchod, Jičín a Trutnov. V dřívějších letech to však byla oblast celých východních Čech s 11 okresy: 

Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, Chrudim, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, 

Trutnov, Ústí nad Orlicí. 

Následující příklady přiblíží vyhledávání různých druhů regionálních dokumentů v bibliografické bázi online 

katalogu.

1. příklad

V online katalogu zkusíme vyhledat knihu s názvem Starý Hradec Králové dům od domu od autora Zdeňka

Doubka.

Postup vyhledávání

Zvolíme pokročilé vyhledávání. U prvního vyhledávacího pole vybereme z nabídky „Autoři, osoby, instituce“ a 

napíšeme jméno: Zdeněk Doubek. U druhého pole vybereme „Slova z názvů a edic“ a napíšeme název: Starý 

Hradec Králové dům od domu. Druh dokumentu omezíme na: Knihy. 

Výsledkem je jediný záznam. Po kliknutí na název knihy se otevře bibliografický záznam. V jeho spodní části je 

tlačítko „Objednat“, na které klikneme (tímto krokem knihu neobjednáváme) a dostaneme se na stranu s údaji o 

počtu exemplářů daného titulu a informací o jejich umístění a dostupnosti.

Popisovanou publikaci má knihovna ve fondu ve 3 exemplářích. Jeden se nachází ve studovně ve sbírce Region -

5. NP, má umístění Reg-HK-město. Tento svazek je zařazený ve fondu v části s regionální literaturou a půjčuje se 

pouze prezenčně ve studovně v 5. podlaží. Další dva exempláře se nacházejí ve volném výběru knih ve sbírce 3. 

NP, oba najdeme ve 3. podlaží pod umístěním 908(437.1)Hradec Králové. Knihy z volného výběru jsou již určené 

k absenčnímu půjčování. Nelze je objednat prostřednictvím online katalogu, čtenáři si je vybírají při osobní 

návštěvě knihovny. Volný výběr je možné online pouze rezervovat za předpokladu, že jsou všechny exempláře 



titulu momentálně vypůjčené.

2. příklad

V online katalogu vyhledáme periodikum Třebechovické haló: zpravodaj města Třebechovice pod

Orebem.  

Postup vyhledávání

Tentokrát zvolíme jednoduché vyhledávání. Jako kritérium vybereme „Slova z názvů a edic“ a do pole napíšeme 

název: Třebechovické haló: zpravodaj města Třebechovice p. Orebem. Druh dokumentu omezíme na: 

Časopisy, noviny, periodika.

Opět můžeme rozkliknout název vyhledaného záznamu. Zobrazí se informace o periodiku a ve spodní části 

obrazovky seznam ročníků, které má knihovna k dispozici. Výběrem konkrétního ročníku zjistíme údaje o jeho 

uložení a dostupnosti. Starší ročníky Třebechovického haló mají ve sbírce označení Sklad - do 45 min. Znamená 

to, že jsou uložené ve skladu knihovny, ze kterého je nutné konkrétní ročník objednat; zde už je podmínkou 

přihlášení do čtenářského konta. Posléze je objednávka pro čtenáře připravená ve studovně periodik ve 4. podlaží 

u pultu, kde si ji může vyzvednout se svým čtenářským průkazem. V případě popisovaného periodika jsou čísla 

z loňského a letošního roku umístěná přímo ve studovně periodik, neobjednávají se a zájemcům je podá služba u 

pultu.  

U periodik z fondu knihovny platí, že ve studovně ve 4. podlaží jsou řazená čísla aktuálního roku. Starší ročníky se 

objednávají. Kromě skladu přímo v budově knihovny může být periodikum umístěné v externím skladu mimo 

budovu. Taková objednávka je připravena až následující pracovní den po 14. hodině. Veškerá periodika se půjčují 

pouze prezenčně. 

3. příklad

Budeme hledat články, jejichž tématem je osobnost spisovatelky Marie Kubátové.

Postup vyhledávání

Opět zvolíme jednoduché vyhledávání. Jako kritérium vybereme „Klíčová slova“ a do pole napíšeme jméno: Marie 

Kubátová. Druh dokumentu omezíme na: Regionální články.

Výsledkem je 41 záznamů článků z regionálního tisku. Články můžeme seřadit od nejnovějších kliknutím na Rok 

vyd. v hlavičce jednoho ze sloupců. Stejně jako u předešlých příkladů i zde otevřeme záznam článku kliknutím na 

jeho název. Zobrazí se podrobné informace o článku, nejdůležitější údaje jsou v poli „Zdrojový dokument“. 

Z tohoto pole totiž můžeme vyčíst, ve kterém ročníku, čísle a na které straně periodika článek vyšel. Pokud máme 

o článek zájem, vždy je nezbytné si údaje o jeho lokaci poznamenat. Nastat můžou tři možnosti, jak článek získat 

(na všechny tyto možnosti také narazíme v seznamu nalezených článků o Marii Kubátové):   

a) Ve spodní části záznamu článku jsou připojené jednotky periodika a vedle tlačítko „Objednat“. Přes něj se 

dostaneme k seznamu jednotlivých ročníků periodika. Vybereme si ten ročník, ve kterém je náš článek otištěný, a 

po přihlášení do čtenářského konta jej objednáme. V případě, že se jedná o aktuální ročník, objednávku

nezadáváme a příslušný svazek najdeme přímo ve studovně periodik ve 4. patře knihovny.

b) Jednotky periodika nejsou připojené k záznamu článku. V tomto případě musíme vyhledat dané periodikum

zadáním jeho názvu do vyhledávacího pole; nezapomeneme nastavit příslušný druh dokumentu. Po rozkliknutí 

názvu vybereme požadovaný ročník periodika a ten objednáme po přihlášení do čtenářského konta nebo budeme 

hledat přímo ve studovně periodik. 

c) Najít můžeme také regionální články s připojeným plným textem. Jde o články vydané v knihovnicko-

informačním zpravodaji U nás nebo v Občasníku X (http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Obcasnik-X.aspx ).     

4. příklad

Fond knihovny obohacují také rešerše vypracované i na regionální témata. Budeme hledat rešerše týkající 

se oblasti Broumovska.

Postup vyhledávání

Využijeme jednoduché vyhledávání. Do vyhledávacího pole napíšeme: Broumovsko a jako kritérium pro 

vyhledávání zvolíme „Klíčová slova“ nebo ponecháme „Všechna pole“. Druh dokumentu omezíme na: Rešerše. 

Výsledkem jsou tři záznamy rešerší. Jedná se o rešerše bez plného textu připojeného k záznamu. Zájemci mají



možnost nahlédnout do těchto rešerší ve studovně v 5. podlaží knihovny (viz údaj v pravém sloupci: 

Jednotky/vypůjčeno).  

Při vyhledávání rešerší na výše uvedené téma můžeme postupovat i jinak. Do vyhledávacího pole napíšeme tvar: 

Broumov*. Opět můžeme zvolit hledání podle „Klíčových slov“ nebo ponechat „Všechna pole“. Druh dokumentu 

omezíme na: Rešerše. 

Výsledkem je tentokrát více záznamů rešerší, z nichž některé u sebe mají připojený plný text v PDF formátu. Ten 

stačí otevřít a úplnou rešerši si přečíst online.

Rešerše na nejrůznější témata, nejen regionální, jsou v knihovně sestavovány již řadu let. Momentálně najdeme 

v online katalogu záznamy rešerší z let 1983-2013. A právě rešerše vypracované v období 2006-2012 si můžeme 

prohlížet online bez nutnosti navštívit studovnu.

Dále si ve stručnosti představíme autoritní bázi, která je součástí online katalogu a ve které můžeme také 

vyhledávat. Autoritní bázi najdeme v horním menu katalogu pod odkazem „Databáze“. Její vzhled se nijak neliší 

od bibliografické báze.    

Autoritu můžeme definovat jako ověřenou a směrodatnou, standardizovanou podobu jména osoby jakožto autora

nebo osoby, která je předmětem pojednání nebo jíž se dokument týká. Autoritní báze je pak báze obsahující hesla 

těchto autorů a osob. Databáze obsahuje i záznamy regionálních osobností. Ty jsou zpracovány podrobněji.

Při vyhledávání záznamu osobnosti napíšeme do vyhledávacího řádku její příjmení a jméno, jako kritérium pro 

vyhledávání vybereme „Jména (osob a korporací)“. Potvrdíme tlačítkem „OK“. Klikneme na pořadové číslo 

vyhledaného záznamu nebo na jméno, otevře se celý záznam vybrané osobnosti. V autoritní bázi můžeme 

vyhledávat také pomocí prohlížení, tj. pomocí rejstříků. Zde lze kromě všech polí vyhledávat podle osobního 

jména, jména korporace a akce, klíčového slova (tj. podle profese) nebo místa narození, úmrtí a působení. 1)

Závěr bude patřit databázi s názvem Přehled regionálních periodik do roku 1965. Tuto databázi opět najdeme pod 

odkazem „Databáze“ v horním menu online katalogu. Obsahuje bibliografické záznamy pravých periodik (noviny a 

časopisy) a nepravých periodik (sborníky, výroční zprávy, ročenky, zpravodaje opakujících se akcí), která

vycházela na území Královéhradeckého kraje v letech 1800-1965.

Pokud si chceme prohlédnout obsah databáze, je vhodné využít rejstřík názvů periodik, který otevřeme pomocí 

odkazu „Prohlížení“. Není nutné vyplňovat vyhledávací pole, stačí potvrdit tlačítko „OK“. Otevře se abecedně 

řazený seznam názvů periodik. Vlastní vyhledávání v databázi je podobné jako vyhledávání v bibliografické bázi 

katalogu. Databáze také nabízí možnost zpřesnění dle druhu dokumentu. Zde její použití ale nemá význam, 

protože jediným druhem dokumentu v bázi jsou periodika. Samotný záznam periodika v této databázi vypadá 

podobně jako záznam periodika v katalogu. Rozdíl je v tom, že namísto připojených jednotek má ve spodní části 

pole „Umístění“. Zde se dozvíme, které instituce dané periodikum vlastní a pod jako signaturou, které ročníky a 

v jakém je periodikum stavu. Nechybí ani informace o jeho dostupnosti. 2)

Databáze obsahuje záznamy seriálů, které jsou ve vlastnictví jiných knihoven v kraji, případně dokumentů, které 

vlastní jak SVK HK, tak jiné knihovny kraje. Nejsou v ní seriály vlastněné pouze SVK HK. Ty najdeme

v bibliografické databázi.
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