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Česká retrospektivní bibliografie a
zasedání sekce SDRUK pro

bibliografii          

Ivana Novotná          

     Česká retrospektivní bibliografie – CERBI: pod tímto názvem je prezentován velký projekt,
který vede ředitel Moravské zemské knihovny v Brně a zároveň předseda SDRUK ČR doc.
PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. Na projektu se podílejí všechny krajské knihovny a další paměťové
instituce (muzea, archivy). Cílem je podchytit periodika vydávaná na území Čech a Moravy v
jednotlivých regionech v letech 1893-1945 tak, aby byla vyplněna mezera v již existujících
soupisech včetně návaznosti na obdobné soupisy ze Slovenska a Rakouska. 
Protože materiál ke zpracování je mimořádně rozsáhlý, byl zvolen tento postup: v první fázi
zpracovat období od roku 1919 do roku 1945, a to nejprve noviny, pak časopisy. První krok byl
splněn – v roce 2004 vyšla první část České retrospektivní bibliografie (CERBI) – Noviny České
republiky 1919-1945 . K této části byl také v lednu 2005 vydán druhý svazek - Rejstříky. Podle
doc. Kubíčka by retrospektivní regionální bibliografie měla překonat negativa souborného
katalogu, a to nejen co se týká relativní úplnosti vymezeného obsahu, ale také v jednotnosti a
důslednosti popisu. 
K tomuto účelu jsou svolávány předsedou SDRUK ČR přibližně jednou za čtvrt roku schůzky
sekce pro bibliografii. Poslední setkání se uskutečnilo 8. 12. 2004 v centrálním skladu NKP v
Praze – Hostivaři. 
Zasedání uvedla ředitelka SVK Kladno PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová a moderoval doc.
Kubíček, který nejprve zhodnotil dosavadní výsledky práce na CERBI a představil a předal
účastníkům první vydanou publikaci této řady, již zmíněné „Noviny České republiky 1919 – 1945“
(CERBI N2). Řada 2. Časopisy 1919 – 1945 bude mít trojnásobný rozsah (předpoklad je cca
8000 titulů) a bude obsahovat studie o výzkumu periodik v ČR. Předseda poté účastníky
upozornil na skutečnost, že v MZK Brno jsou do elektronické databáze PER přepisovány
podklady získané z knihovny bývalého Ústavu žurnalistiky (různé formy katalogů seriálů mnoha
knihoven ČR). Předpoklad dokončení této databáze je červen 2005. 
Doc. Kubíček také požádal ředitele a bibliografy o splnění nového úkolu – sestavení sborníku
pro chystanou konferenci Periodika a knihovny, která by se měla uskutečnit 31.5.-1.6.2005 v
MZK Brno; příspěvky by měly popisovat vybrané fondy regionálních archivů, muzeí či jiných
paměťových institucí nebo dalších informačních zdrojů (např. databází), které jsou nějakým
způsobem jedinečné a výjimečné i z hlediska celorepublikového. 
Nakonec byl dojednán další termín porady ředitelů (SDRUK) ve druhé polovině ledna 2005 a
Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů, které se tentokrát bude konat v
Čejkovicích na Moravě, a to 2.-4.10.2005. 
Následovala zajímavá exkurze jednotlivými provozy Centrálního depozitáře NKP s Dr.
Vrbenskou.
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