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Sekce SDRUK pro bibliografii zasedala 
v Hradci Králové           

Ivana Novotná           
 

     Ve dnech 20. a 21. května proběhlo v zasedací místnosti Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 
setkání bibliografů 21 krajských a dalších specializovaných nebo centrálních knihoven. Jednání probíhalo 
pod patronací Sdružení knihoven ČR (dále jen SDRUK). Moderátorsky zasedání řídila ředitelka 
Středočeské vědecké knihovny v Kladně a zároveň předsedkyně sekce pro bibliografii SDRUK PhDr. 
Jiřina Kádnerová.  
 
      První den jednání představili přítomní bibliografové, resp. bibliografky, které byly jednoznačně početně 
v převaze, svoji bibliografickou a publikační činnost. Jednotlivé příspěvky zde nebudu z kapacitních 
důvodů vyjmenovávat ani podrobně rozebírat. Pokud máte zájem o přesnější informace, stačí "zabrowsit" 
na stránky http://www.sdruk.cz a najít si příslušný zápis. Zmíním se zde pouze o několika zajímavých 
činnostech a trendech. 
 
      Obecný vývoj v regionální i odborné bibliografii směřuje k elektronickým databázím, plným textům a 
digitalizaci všeobecně. Tento trend je v souladu s cíli současné české vlády, která schválila digitalizaci 
jako svůj záměr. Je tudíž pravděpodobné, že se budou dále rozvíjet vyhledávací nástroje a metadata a 
poroste role bibliografie v digitalizaci. Tištěné bibliografie vydává již jen několik krajských nebo 
specializovaných knihoven, které ale také v mnoha případech uvažují o ukončení pravidelného vydávání 
bibliografických publikací a vydávání pouze příležitostných bibliografických přehledů. Přesto je zatím 
publikační činnost v oboru bibliografie poměrně bohatá, jen v rozmezí let 2007-2008 bylo vydáno kolem 
třiceti významnějších bibliografií a nespočet bibliografií jako součástí nejrůznějších publikací a sborníků. K 
vydání v tomto a příštím roce se chystají další bibliografie (např. JVK v Českých Budějovicích ve 
spolupráci s SVK Plzeň a Knihovnou města Plzně připravila bibliografii prací Karla Klostermanna). 
 
      Jako příklad využití analytického popisu při digitalizaci uvádím aktivitu Moravské zemské knihovny v 
Brně, která se inspirovala polským projektem a začala analyticky popisovat digitalizovaná periodika. S 
digitalizací souvisí vytváření bibliografických databází, které většina přítomných knihoven uváděla ve své 
činnosti, a to jak databází článků souběžnou excerpcí, tak faktografických databází regionálních 
osobností, popř. regionálních korporací nebo památek. Téměř všechny krajské knihovny a některé 
specializované spolupracují s Národní knihovnou v systému KOSABI - Kooperační systém článkové 
(analytické) bibliografie - a podílejí se na vytváření souborné článkové databáze ANL. Zajímavý směr 
vývoje nastolila Národní knihovna, která začala v r. 2008 k bibliografickým záznamům vybraných českých 
monografií přidávat naskenované obrázky obsahů (od r. 2006 již používala doplňující selekční údaje z 
obsahů) a chystá se přidat i naskenované obálky. K projektu se připojily také VK Olomouc a MZK Brno. 
 
      Knihovna Národního muzea představila neméně zajímavý projekt - "Vytvoření otevřeného 
badatelského prostředí pro kramářské tisky", na kterém KNM spolupracuje s AiP Beroun. Počítá se s tím, 
že se k projektu přidají i další knihovny s fondy kramářských tisků. 
 
      Po příspěvcích z jednotlivých bibliografických pracovišť představil předseda SDRUKu a ředitel MZK 
Brno doc. Jaromír Kubíček práce na dalších dílech projektu CERBI (Česká retrospektivní bibliografie 
novin a časopisů), na kterém se členové sekce pro bibliografii SDRUK podíleli a referoval o stavu prací na 
dalším společném projektu SDRUK - Slovníku českých knihovníků. Z finančních důvodů se zřejmě 
nepodaří v nejbližších letech vydat tištěnou verzi Slovníku, ale do databáze bylo do současné doby 
uloženo již více než 350 hesel. Všechna bohužel ještě nejsou veřejně přístupná, ale probíhá jejich 
postupná redakce.  



 
      Předsedkyně sekce pro bibliografii PhDr. J. Kádnerová poté předložila témata na příští Kolokvium 
českých, moravských a slovenských bibliografů ve dnech 5.-7.10.2008 ve Zvoleně. Témata jsou tentokrát 
rozdělena do tří okruhů: perspektivy bibliografie, vliv osobností na česko-slovenské vztahy v historii 
regionů a pohádkáři a vypravěči. Dále byla podrobně rozebírána současná bibliografická publikační 
činnost.  
 
      Celé zasedání sekce pro bibliografii bylo završeno exkurzí do novostavby Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové. 
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