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Sekce SDRUK ČR pro bibliografii (2. část)

Eva Svobodová 

Řešení projektů se stalo významnou součástí práce sekce, možná i díky tomu, že členskou základnu tvořili 

převážně výkonní bibliografové. V roce 1995 se začal připravovat několikaletý kooperativní projekt vědeckých 

knihoven Dějiny měst.[1] V dalších letech sekce spolupracovala s Historickým ústavem AV ČR na zpracování 

Biografického slovníku Českých zemí. Jednotlivé knihovny se podle svých možností podílely na doplňování dat o

jednotlivých méně známých osobnostech.[4] Ne všechny zamýšlené projekty se podařilo realizovat, jedním 

z neúspěšných byl Soupis bohemik uchovávaných ve švédských knihovnách. Švédská strana tuto aktivitu 

nepodpořila. Sekce se také zabývala problematikou faktografických databází REOS a REGO (o osobnostech a 

organizacích v krajích). Od roku 1996 se na programu jednání objevily soubory národních autorit. NK ČR 

prostřednictvím Z. Bartla deklarovala zájem o spolupráci s členskými knihovnami SDRUKu. Když bylo v NK ČR 

v roce 1998 vytvořeno oddělení národních autorit, snaha o kooperaci s vědeckými knihovnami ještě zesílila. 

Krajské knihovny prostřednictvím sekce pro bibliografii prosazovaly maximálně úplné záznamy osobností a 

institucí, Národní knihovna trvala na formalizovaném zápisu s minimem základních údajů. Téhož roku přijal 

pozvání na jednání sekce Boris Mědílek: účastníci měli možnost vyslechnout jeho přednášku na téma personální 

bibliografie. Zájem členů sekce o tuto problematiku vyvrcholil uspořádáním mezinárodního česko-slovenského 

semináře Personália v knihovnách v roce 2001 v MZK v Brně. Cílem bylo soustředit pozornost bibliografů na 

„tvorbu a poznávání ikonografických sbírek v knihovnách a jejich využívání pro vzdělávací činnost“.[5] Sekce řešila 

i problematiku personálií v elektronické podobě v souvislosti s ochranou osobních údajů. O projektu Soupis 

časopisů v ČR vydaných v letech 1918–1945 (později pod názvem CERBI) byla členská základna poprvé

informována jeho garantem J. Kubíčkem v roce 1999 na 9. zasedání sekce ve Žďáře nad Sázavou. Národní 

knihovna ČR byla v té době správcem báze českých seriálů za léta 1990-1995, ovšem od roku 1996 se 

v doplňování tohoto souborného katalogu nepokračovalo. MZK převzala lístkové kartotéky zpracované knihovnou 

Ústavu sociálních věd v letech 1968-1990. V plánu bylo zpracovat projekt a předložit jej grantové agentuře do 31. 

3. 2000. SVK měly poskytnout data za jednotlivé regiony, v některých krajích se zapojila i muzea a archivy. 

V souvislosti s tím byl ve dnech 3–5. 10. 2000 uspořádán v Mikulově Mezinárodní seminář o sbírkách novin 

a časopisů. V roce 2004 vyšel první a druhý díl bibliografického soupisu Noviny české republiky 1919-1945. V roce 

2010 byl projekt ukončen vydáním posledního svazku.[6]  Dále se na zasedáních projednával společný projekt 

České národní bibliografie (NK ČR + státní vědecké knihovny). Protože Národní knihovna ČR nebyla schopna 

zachytit v rámci nedodaného povinného výtisku cca 30 % tištěné produkce, potřebovala podporu krajských 

knihoven. Dalším společným projektem byla Retrokonverze české knižní produkce do roku 2000. V roce 1997 jej 

„přijala Grantová agentura (č. 409/97/0103) a poskytla na něj účelovou dotaci ve výši 210 tis. Kč“.[2] Bibliografie 

byla vydána tiskem v roce 1997 a tento titul „se stal sedmým v řadě (mezi evropskými státy)“.[3]
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