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Bibliografie dějin Českých zemí

• 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



Cíle Bibliografie dějin Českých zemí

• 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.

• 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 Historického ústavu – 3,5 pracovního úvazku a 
studenti historie a příbuzných oborů

• Více než 400 000 záznamů o literatuře vydané po roce 1990 (výběrově od roku 
1895)

• Česká, anglická  a německá verze webových stánek

• Databáze – na základě statistik 

návštěvnosti (Google Analytics) 

v roce 2016: 216 764 uživatelů 

(344 430 unikátních návštěv)

• Uživatelé:

• Vědečtí pracovníci

• Širší poučená veřejnost 

• Studenti vysokých škol

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



Bibliografie dějin Českých zemí

• Do roku 2010 databáze CDS/ISIS v prostředí DOS, která neumožňovala vytváření 
záznamů autorit

• 2010-2013 databáze CDS/ISIS for Windows, první pokusy s jmennými autoritami

• 2013-2016 projekt MŠMT (LM2011018). Softwarové zabezpečení bibliografie od  
firmy KP-SYS. Předmětem plnění této smlouvy je podpora knihovnického softwaru 
Verbis, PORTARO-WWW OPAC, moduly OAI-PMH provider/harvester, Z39.50 server 
atd.

• V roce 2013, kdy byla provedena migrace dat, obsahovala databáze již více než 

300 000 záznamů

• Rejstřík jmenných autorit byl vytvořen ze všech osobních jmen z databáze

• Bylo nutno zpětně sjednotit a uspořádat autority, což stálo stovky a stovky hodin 
práce 

• Národní jmenné autority se osvědčily jako cenná pomůcka

http://www.kpsys.cz/verbis/index.php/cs/


Školení v červnu 2014

Lektorem byl PhDr. Zdeněk Bartl (Národní knihovna ČR v Praze)



Vytváření autoritních záznamů a jejich zasílání do Národní 
knihovny



Záznam Národní knihovny



Pozitivní zkušenosti 

• Databáze je přehlednější a lépe se 
udržuje

• Pro uživatele jsou jmenné autority 
jedním z nejčastěji využívaných 
vstupů do databáze

• Záznamy, které vytvoříme, slouží 
více jak stovce dalších kooperujících        
knihoven

• Národní knihovna řeší podstatnou 
část komunikace s autory





Negativní zkušenosti

• Do Národní knihovny posíláme více oprav než nových záznamů, 
některé starší záznamy Národní knihovny jsou značně nedokonalé 
(ale situace se stále zlepšuje)

• Každá oborová databáze má své vlastní potřeby a ne vždy se vejdeme 
s těmito údaji do standardů NK 

• Tento problém jsme řešili vlastním polem v databázi autorit, kam 
píšeme údaje, které nejsou přijaty do záznamu Národní knihovny

• Po přechodu na RDA stoupla výrazně časová náročnost oprav i 
vytváření nových záznamů

• Přesto se domnívám, že klady převažují nad zápory



Děkuji Vám za Vaši pozornost.

Václava Horčáková
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