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Liberecké setkání bibliografů
Eva Svobodová
Ve dnech 11.–12. dubna 2006 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci sešli bibliografové na
svém pravidelném jarním zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii. Každé zúčastněné bibliografické
pracoviště připravilo seznam zpřístupněných (získaných z grantů, koupených nebo vlastními silami
zpracovaných) databází a katalogů s hodnocením jejich využívání v dané knihovně. Bylo
konstatováno, že využití především zahraničních databází není optimální, uživatelé preferují zdroje
v českém jazyce. Klasických tištěných bibliografií vychází v knihovnách stále méně. Za loňský rok
jich nejvíce vydala Studijní a vědecká knihovna v Plzni (6), po jednom titulu připravily do tisku
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Vědecká knihovna v Olomouci. Pokud již knihovny
bibliografie zpracovávají, většinou je netisknou, ale vystavují na webech v elektronické podobě.
Například Knihovna města Hradce Králové na svých stránkách kromě jiných zpřístupnila zajímavou
bibliografii “Postava Krakonoše“.
V druhé části jednání sekce byli členové seznámeni doc. PhDr. Jaromírem Kubíčkem, CSc., s
postupem prací na Bibliografii novin a časopisů vydávaných na území České republiky ve 20.
století, která je zpracovávána v rámci kooperativního projektu. Dosud byl vydán ve dvou svazcích
díl 2, řady 1 Noviny České republiky 1919-1945. V současnosti je dokončen rukopis dílu 2, řady 2
Časopisy České republiky, který vyjde v roce 2006 a 2007 ve čtyřech svazcích.
Dalším tématem zasedání sekce byla příprava Kolokvia českých, moravských a slovenských
bibliografů. Tentokrát jsou pořadateli slovenští kolegové, kteří naplánovali setkání na 1.-3.10.2006 v
Trenčíně. Tématem kolokvia je spolupráce na poli českého, moravského a slovenského
knihovnictví. Čeští bibliografové připraví příspěvky o Jaroslavu Drtinovi, Bohuslavu Koutníkovi, Jiřím
Mahenovi, Z. V. Tobolkovi, L. J. Živném a o spolupráci českých, moravských a slovenských
bibliografů od konce 60. let 20. století do současnosti. Příspěvky budou publikovány v ročence
Sdružení knihoven České republiky.
Liberecké setkání splnilo svůj účel. Bibliografové si vyměnili zkušenosti a načerpali nové
poznatky a inspiraci do další bibliografické práce.
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