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Projekt BDČZ

• Pokračování projektu oborové historické bibliografie nepřetržitě trvajícího od roku
1905 (Bibliografie české historie)

• Původně vycházela nákladem Historického klubu, po druhé světové válce se stala
infrastrukturou provozovanou v rámci výzkumného programu Historického ústavu
AV ČR.

• Patří k základním informačním zdrojům pro historické vědy a příbuzné obory
(archeologie, etnologie, právní věda, literární věda, památková péče, historická
geografie a kartografie, historická onomastika a toponomastika, historická
demografie atd.).

• Moderními metodami navazuje na tyto činnosti s cílem vytvářet bibliografickou
databázi bohemikální literatury.

• BDČZ si klade za cíl zachytit veškeré vědecké a odborné práce (knihy, studie a
články, recenze a zprávy o literatuře) vydané k českým dějinám doma i v
zahraničí. Součástí práce je také soustavný monitoring zahraničních
bibliografických databází a dalších informačních zdrojů.



Cíle projektu BDČZ

• Další vývoj online přístupné databáze české historické bibliografie jako 
bibliografie průběžné i retrospektivní 

• Integrace BDČZ do systému národních historických bibliografií Evropy v rámci 
mezinárodních projektů (European Historical Bibliographies)



Bibliografové, jejich databáze a uživatelé
• Oddělení historické bibliografie – 3,5 pracovního úvazku + studenti historie a 

příbuzných oborů
• Více než 400 000 záznamů o literatuře vydané po roce 1990 (výběrově od roku 

1895
• Databáze – na základě statistik návštěvnosti (Google Analytics) v roce 2016

216 764 uživatelů (344 430 unikátních návštěv)
• Uživatelé – vědečtí pracovníci,  širší poučená veřejnost a především studenti 

vysokých škol

http://biblio.hiu.cas.cz/



Bibliografie jako cesta k informacím

• Jednoduché vyhledávání, rozšířené vyhledávání

• Rejstřík názvů, jména osob, geografický název HUAV, klíčová slova, zdrojový 
dokument, chronologický údaj, soubory dílů, systematika, dějiny států, přírůstkový 
seznam

• Knihy – možnost vyhledání v Souborném katalogu ČR, Jednotné informační bráně, 
Souborném katalogu ústavů AV ČR a dalších zdrojích

• Rešeršní služby – online formulář

• Obohacování záznamů – obálky, obsahy, odkazy na Wikipedii, mapy



Bibliografie jako cesta k plným textům

Seznam excerpovaných periodik 

• Odkazy na webové stránky českých i zahraničních časopisů



Bibliografie jako cesta k plným textům

Odkazy na domácí i zahraniční digitální knihovny

• Knihovny v systému Kramerius, Digitální knihovna Masarykovy univerzity, Digitální 
knihovna Univerzity Pardubice, Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni, Národní 
úložiště šedé literatury

• Gallica, Śląska Biblioteka Cyfrowa, Polona, DigiZeitschriften, ViFaOst - Virtuelle
Fachbibliothek Osteuropa

Odkazy na plné texty byly vloženy u více než 21 000 dokumentů









Bibliografie jako cesta k plným textům
Obohacování záznamů o dokumenty – vlastní úložiště

Knihy a časopisy, které vydává Historický ústav AV ČR

• Český časopis historický

• Slovanský přehled /Slovanské historické studie

• Mediaevalia Historica Bohemica

• Folia Historica Bohemica

• Moderní dějiny

• Historická geografie

• Bollettino dell'Istituto storico ceco

di Roma

• Bulletin Historického ústavu

Knihy, bibliografie, atlasy….



Český časopis historický

• Založen v roce 1894, Vychází od roku 1895, čtyřikrát ročně.

• Odkazy na veřejně přístupné plné texty  jsou vloženy pro léta 1895-1938 (digitální 
knihovna Knihovny AV ČR, 2012-2015 (digitální knihovna Bibliografie dějin 
Českých zemí)



Slovanský přehled/Slovanské historické studie

• Založen 1898. Vychází třikrát ročně. Od roku 2010 jsou součástí časopisu 
Slovanské historické studie, dříve samostatný časopis, jako samostatné číslo

• Odkazy na veřejně přístupné plné texty  jsou vloženy pro léta 2012-2015 (digitální 
knihovna Bibliografie dějin Českých zemí)



Mediaevalia Historica Bohemica

• Založena v roce 1990 , vychází dvakrát ročně

• Odkazy na veřejně přístupné plné texty  jsou vloženy pro léta 2012-2014 (digitální 
knihovna Bibliografie dějin Českých zemí)



Folia Historica Bohemica

• Založena v roce 1979, vychází  dvakrát ročně.

• Odkazy na veřejně přístupné plné texty  jsou vloženy pro léta 2012-2014 (digitální 
knihovna Bibliografie dějin Českých zemí)



Moderní dějiny

• Založeny v roce 1993, vychází dvakrát ročně.

• Odkazy na veřejně přístupné plné texty  jsou vloženy pro léta 2012-2014 (digitální 
knihovna Bibliografie dějin Českých zemí)



Historická geografie

• Založena v roce 1968, vychází dvakrát ročně.
• Odkazy na veřejně přístupné plné texty  jsou vloženy pro léta 2012-2014 

(digitální knihovna Bibliografie dějin Českých zemí)
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Děkuji Vám za Vaši pozornost.


