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1 Úvod
Text tohoto materiálu zahrnuje stručný přehled hlavních českých a slovenských
bibliografických zdrojů z oboru informační a knihovní vědy a jeho dílčích disciplín. Zahrnuty
jsou především tradiční národní oborové bibliografie, které registrovaly oborovou literaturu
v průběhu 20. století. Je specifické, že tyto podstatné zdroje nejsou v současné době ve
většině případů k dispozici uživatelům v elektronické formě. Znamená to, že při určitých
rešeršních úlohách, které se týkají vývoje oboru v ČR v minulosti, musí uživatel podstoupit
namáhavější cestu vyhledávání záznamů v papírových bibliografických publikacích.
Pracovní schéma na obr. č. 1/1 znázorňuje časové pokrytí vybraných bibliografických zdrojů
především české provenience (do určité míry také provenience slovenské; v textu jsou
charakterizovány i další slovenské zdroje). Česká republika nemá k dispozici národní
retrospektivní oborový zdroj, který by pokrýval období před rokem 1927 (jako tomu je na
Slovensku). Období 1927-1943 je pokryto významným dílem L. J. Živného aj. Lugse. Období
poválečné až do roku 1960 je zajištěno několika významnými retrospektivními soupisy
(slovenský zdroj není ve schématu zachycen). Od roku 1960 se po dlouhá desetiletí dařilo
registrovat oborovou literaturu ve významných periodických bibliografiích. Období
papírových oborových bibliografií končí na počátku 90. let 20. století. Nastupuje období
elektronických databází. Jedna z nich – databáze KKL již ale nemá charakter čistě národní
oborové bibliografie. Trendem v ČR je tvorba databáze hybridního charakteru.
K retrospektivnímu zpracování papírových oborových bibliografií se z různých důvodu
přistupuje jen pozvolna.

Obr. č. 1/1: pracovní schéma časového pokrytí oboru informační a knihovní vědy vybranými
národními bibliografickými zdroji České republiky a částečně Slovenské republiky
Podrobnější informace o vybraných zdrojích jsou předmětem kapitol 2-4.
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2 Národní oborové bibliografické zdroje (do roku 1960)
2.1

Bibliografie československé / české knihovědy (1927-1943)

První československou [českou] souběžnou oborovou bibliografií byla
Bibliografie československé knihovědy, kterou v druhé polovině 20. let
20. století založil Ladislav Jan Živný (3. 1. 1872–17. 3 1949, viz foto
vlevo). Bibliografie byla vydávána Spolkem československých knihovníků
dvojím způsobem. Její periodické části byly pravidelně zveřejňovány
jednak v rubrice jednotlivých čísel Časopisu československých knihovníků,
jednak jako roční kumulace vždy na začátku následujícího roku v rámci
edice Knihovna Časopisu československých knihovníků. Bibliografie za rok
1934 byla připravena již ve spolupráci s Jaroslavem Lugsem (17. 9. 1901-6. 2. 1980), který
ji od dalšího ročníku sestavoval sám. Od 11. ročníku (za rok 1938) vycházela v důsledku
politických změn pod názvem Bibliografie české knihovědy (vydával ji Ústřední spolek
českých knihovníků v edici Knihovny Časopisu českých knihovníků). Kumulace vycházely se
souběžným francouzským názvem Bibliographie de la bibliologie tchécoslovaque [tchéque]
(tento údaj není uváděn následujícím výčtu záznamů jednotlivých svazků):
1.

ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Bibliografie československé knihovědy. I, 1928 [1927-1928]. Praha : Spolek
československých knihovníků; Státní tiskárna, 1929. 20 s. Knihovna Časopisu československých
knihovníků, sv. 7. Index.

2.

ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Bibliografie československé knihovědy. II, 1929 (1928-1929). Praha : Spolek
československých knihovníků; Státní tiskárna, 1930. 28 s. Knihovna Časopisu československých
knihovníků, sv. 8. Index.

3.

ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Bibliografie československé knihovědy. III, 1930 (1929-1930). Praha : Spolek
československých knihovníků; Státní tiskárna, 1931. 46 s. Knihovna Časopisu československých
knihovníků, sv. 9. Index.

4.

ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Bibliografie československé knihovědy. IV, 1931 (1930-1931). Praha : Spolek
československých knihovníků; Státní tiskárna v Praze, 1931. 35 s. Knihovna Časopisu
československých knihovníků, sv. 11. Index.

5.

ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Bibliografie československé knihovědy. V, 1932 (1931-1932). Praha : Spolek
československých knihovníků; Státní tiskárna v Praze, 1933. 39 s. Knihovna Časopisu
československých knihovníků, sv. 13. Index.

6.

ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Bibliografie československé knihovědy. VI, 1933 (1932-1933). Praha : Spolek
československých knihovníků; Knihtiskárna V. Palán v Praze, 1934. 69 s. Knihovna Časopisu
československých knihovníků, sv. 15. Index autorů. Index věcný. 938 záznamů.

7.

ŽIVNÝ, Ladislav Jan; LUGS, Jaroslav. Bibliografie československé knihovědy. VII, 1934. Praha :
Ústřední spolek čsl. knihovníků v Praze; Knihtiskárna Josef Šefl v Berouně, 1935. 107 s. Knihovna
Časopisu československých knihovníků, sv. 15. Index autorů. Index věcný. 1 135 záznamů.

8.

LUGS, Jaroslav. Bibliografie československé knihovědy. VIII, 1935. (Založil L. J. Živný). Praha :
Ústřední spolek čs. knihovníků v Praze; Knihtiskárna Josef Šefl v Berouně, 1936. 100 s. Knihovna
Časopisu československých knihovníků, sv. 18. Autorský index. 1 199 záznamů.

9.

LUGS, Jaroslav. Bibliografie československé knihovědy. IX, 1936. (Založil L. J. Živný). Praha :
Ústřední spolek čs. knihovníků v Praze; Knihtiskárna Josef Šefl v Berouně, 1937. 76 s. Knihovna
Časopisu československých knihovníků, sv. 19. Autorský index. Věcný index. 785 záznamů.

10. LUGS, Jaroslav. Bibliografie československé knihovědy. X, 1937. (Založil L. J. Živný). Praha : Ústřední
spolek čs. knihovníků v Praze; Státní tiskárna v Praze, 1938. 73 s. Knihovna Časopisu
československých knihovníků, sv. 20. Autorský index. Věcný index. 703 záznamů.
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11. LUGS, Jaroslav. Bibliografie české knihovědy. XI, 1938. (Založil L. J. Živný). Praha : Ústřední spolek
českých knihovníků, 1939. 93 s. Knihovna Časopisu českých knihovníků, sv. 21. Autorský index.
Věcný index. 930 záznamů.
12. LUGS, Jaroslav. Bibliografie české knihovědy. XII, 1939. (Založil L. J. Živný). Praha : Ústřední spolek
českých knihovníků; Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze, 1940. 80 s. Knihovna Časopisu
českých knihovníků, sv. 23. Autorský index. Věcný index. 817 záznamů.
13. LUGS, Jaroslav. Bibliografie české knihovědy. XIII, 1940. (Založil L. J. Živný). Praha : Ústřední spolek
českých knihovníků; Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze, 1941. 102 s. Knihovna Časopisu
českých knihovníků, sv. 25. Autorský index. Věcný index. 1 060 záznamů.
14. LUGS, Jaroslav. Bibliografie české knihovědy. XIV, 1941. (Založil L. J. Živný). Praha : Ústřední spolek
českých knihovníků; Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze, 1942. 71 s. Knihovna Časopisu
českých knihovníků, sv. 27. Autorský index. Věcný index. 742 záznamů.
15. LUGS, Jaroslav. Bibliografie české knihovědy. XV, 1942. (Založil L. J. Živný). Praha : Tiskárna
Protektorátu Čechy a Morava v Praze, 1944. 56 s. Knihovna Časopisu českých knihovníků, sv. 27.
Autorský index. Věcný index. 817 záznamů.

Bibliografické záznamy byly číslovány až od 6. ročníku, proto nejsou počty záznamů
registrovaných dokumentů v předchozích ročnících uvedeny. Hesla z připojených rejstříků
vedla jen na stránky tištěné bibliografie, nikoliv k záznamům.
Bibliografie vycházela pravidelně do roku 1941, kdy vyšel 13. ročník (za rok 1940). Pak se
vydávání začalo opožďovat. Vyšel ještě také 16. ročník (za rok 1943), ale až po válce a jen
jako separát z časopisu určený pro potřeby knihoven [STRAKA, 1987, s. 14]. J. Lugs měl
shromážděn materiál také pro 17. ročník (za rok 1944), k jeho vydání však nikdy nedošlo.
Bibliografie československé [české] knihovědy svou obsahovou a metodickou koncepcí,
lingvistickým vybavením a způsobem vydávání představovala vzor oborové národní
bibliografie své doby. Živný v ní uplatnil svou bibliologickou koncepci oboru, která se
svým pojetím rozsahu oboru rovnala v té době progresivnímu systému dokumentace
[STRAKA, 1987, s. 14]. Registrovány byly jak monografické, tak analytické popisné
jednotky (články z časopisů a statě ze sborníků).
Živný v oborové národní bibliografii uplatnil veškerou pozitivní metodiku práce. Pro
uspořádání všech záznamů a indexaci registrovaných dokumentů použil Mezinárodní
desetinné třídění (příklady s použitými třídníky MDT viz záznamy na obr. č. 2/1 a 2/2).
V ročnících 1-5 (1928-1932) byly záznamy uspořádány jen do 9 základních tříd, šlo o výběr
z MDT (položky jsou uvedeny podle původního znění):
Knihověda. Knihy. Písmo
Bibliografie
Knihovnictví. Knihovny
Periodika. Žurnalism. Periodika. Časopisy. Novinářství
Spisy pro mládež
Bibliofilství
Právo autorské. Svoboda tisku. Povinné výtisky. Censura. Kartografie
Typografie. Knihtiskařství
Knihkupectví. Nakladatelství. Knihkupectví. Knihvazačství. Výroba papíru

Podtřídy se v průběhu prvních ročníků mírně proměňovaly. Od 6. ročníku bylo uplatněno
podrobnější celkové uspořádání záznamů (viz tab. č. 2/1). Živný se držel desetinné soustavy,
podtřídy (subdivise) však byly občas „logicky pochybené“ [ŽIVNÝ, 1934, Předmluva].
Příbuzná témata byla shrnována do odstavců. Hlavní soupis záznamů byl doplněn autorským
a od 6. ročníku poprvé také předmětovým rejstříkem (předmětový rejstřík (index) byl
koncipován na základě publikace Věcný katalog, kterou napsal sám L. J. Živný [ŽIVNÝ,
1925].
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SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ TŘÍDNÍKŮ
Knihy
Písmo
Spisovatelství
Bibliografie
Bibliografové
Bibliografie v jednotlivých státech
Bibliografie (Teorie)
Bibliografické ústavy
Bibliografie individuální
Bibliografie kolektivní
Rejstříky a bibliografické indexy časopisecké
Bibliografie národní a lokální
Bibliografie speciální
Katalogy knihoven veřejných
Katalogy knihoven soukromých (aukční)
Katalogy aukční
Katalogy knihkupecké a nakladatelské
Katalog antikvární
Knihovnictví
Životopisy lidovýchovných pracovníků
Knihovníci
Knihovnictví jednotlivých států
Knihovnictví: teorie, zprávy
Knihovnictví: časopisy, spolky
Knihovnictví: školství
Knihovny: funkce; zakládání; propagace
Knihovny: zákonodárství
Knihovny: fondy, udržování, výměny knih
Knihovny: místnosti, budovy, zařízení
Knihovny: organisace; Knihovní rady; Personál; Provoz
Knihovny: správa
Knihovny: katalogisace; Třídění
Knihovny: příruční; výpůjčky meziknihovní; Vazby; Umístění knih; Revise
Knihovny: péče o knihy, ztráty a ničení knih
Knihovny
Knihovny soukromé, spolkové, veřejné (státní), vědecké
Četba; Psychologie a sociologie čtenáře; Výběr četby a vzorné seznamy
Slovníky naučné
Časopisy; Novinářství
Knihy pro mládež
Literatura pro mládež
Bibliofilství
Rukopisy
Knihy vzácné po stránce typografické; Vzácné vazby
Knihy ilustrované, ilustrátoři
Exlibris
Knihy zakázané, kuriosa
Právo tiskové; Právo autorské; Povinné výtisky; Censura
Grafický průmysl
Knihtiskařství
Knihtiskaři
Knihtiskárny
Knihtiskařství (všeob.)
Sazba
Stroje tiskařské
Různé procesy typografické
Nakladatelství a knihkupectví
Inserty, reklama; Barvy tiskařské
Výroba papíru
Knihvazačství

TŘÍDNÍK MDT
002
003
004
01
01:92
01(.)
01(0.)
01(062)
012
013
014.3
015
016
017.1
017.2
017.3
017.42
017.43
02
02+374:92
02:92
02(.)
02(1); (047)
02(5); (062)
02(071)
021; 021.6; 021.7
021.8
021.9
022
023; 023.3; 023.4; 023.5; 024
025
025.3; 025.4
025.5; 025.6; 025.7; 025.8
025.85
027
027.1, 027.2, 027.3, 027.4, 027.5
028
03
05; 07
087.1
087.5
09
091
094; 095
096
097
098
342.732; 347.781; 347.788.2; 351.751.5
655
655.1
655.1. A-Z
655.1.(A-Z)
655(.)
655.2
655.28, 655.3.
655.34, 655.35.
655.4
659.131; 667.5
676
686

Tab. č. 2/1: souhrnný výběrový přehled třídění Živného Bibliografie československé knihovědy
(uplatněný od 6. ročníku) [červeně jsou zvýrazněny významné třídy a podtřídy]

Bibliografické záznamy byly vytvářeny podle metodiky navržené L. J. Živným. Záznamy
zahrnovaly záhlaví, velmi podrobný bibliografický popis a třídník MDT (viz příklady na
obr. č. 2/1 a 2/2).
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TOBOLKA, Zdeněk Václav. Pravidla popisu prvotisků. Sestavil Zdeněk V.
Tobolka. Schváleno výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 24.
května 1930 č.j. 72095/30. V Praze. Nákladem státním (typ. Státní tiskárna) 1930.
24.5 X 17.6 cm 33 s. (Pravidla katalogisační pro státní vědecké knihovny.
Číslo II.)
J 025.342:093

Obr. č. 2/1: autentický nečíslovaný záznam díla Z.V. Tobolky uvedený v prvním ročníku Živného
Bibliografie československé knihovědy v třídě Bibliografie (vpravo dole třídník MDT)
165. ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Bibliografie československé knihovědy. Bibliographie de la bibliologie tchécoslovaque. V 1932 (1931 - 1932.) Praha, Spolek
československých knihovníků; Státní tiskárna 1933 24 cm 39 s. (Knihovna Časopisu čsl. Knihovníků, 13.)
J 016:002(437) „1932“

Obr. č. 2/2: autentický číslovaný záznam 5. ročníku Živného Bibliografie československé knihovědy
uvedený v šestém ročníku v třídě Bibliografie speciální (třídník 016 v rámci MDT)

Národní oborová bibliografie Živného a Lugse měla velký význam pro rozvíjející se teorii
oboru a měla i mezinárodní dosah tím, že záznamy prací českých autorů byly přejímány do
mezinárodní oborové bibliografie Jorise Vorstia:
Internationale Bibliographie des Buch- und Bibliothekswesens mit besonderer Berücksichtigung de
Bibliographie. Bearb. Von R. Hoecker und J. Vorstius. Neue Folge. Jg. 1926- . Leipzig :
O. Harrassowitz, 1928- .

Po přerušení práce v Ústředním spolku českých knihovníků vydávání této bibliografie
skončilo. Na tuto tradici vydávání periodické národní oborové bibliografie se navázalo až
po 17 letech v roce 1960. Plánovanou retrospektivní bibliografii, která měla zahrnout
období před rokem 1927, se již také nepodařilo vytvořit.
Bibliografie československé knihovědy existuje doposud pouze v klasické papírové tištěné
podobě, nebyla prozatím předmětem jakékoliv digitalizace. V případě specializovaných
rešeršních úloh je proto nutné konzultovat jen výše citované publikované svazky. Svazky
ročenek jsou uživatelům prezenčně k dispozici ve studovně Knihovny knihovnické literatury
NK ČR.
2.2

Oborové retrospektivní bibliografické zdroje (do roku 1960)

Souběžná národní registrace oborové literatury v ČR a SR byla ke konci 2. světové války
přerušena a, jak bylo uvedeno výše, její nová etapa nastala až po dlouhých 17 letech (v roce
1960). Toto mezidobí muselo být proto zpracováno retrospektivně v pozdějším období.
V dalším textu jsou charakterizovány tři retrospektivní národní oborové bibliografie, z nichž
druhá a třetí hrají důležitou roli při vyhledávání literatury publikované či vytvořené v daném
období (jde o úplnou registraci literatury).
2.2.1 Soupis české a slovenské knihovnické literatury (1945-1955)
Zpracovatelkou retrospektivní bibliografie desetiletého vývoje české a slovenské knihovnické
literatury byla významná česká knihovnice, historička, archivářka a také pedagožka Marie
Ludmila Černá–Šlapáková (7. 6. 1897-14. 11. 1970, viz foto v dalším sloupci). Její Soupis
české a slovenské knihovnické literatury z let 1945-1955 vydala v roce 1956 tehdejší Universitní
knihovna v Praze v edici doporučujících bibliografií:
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ČERNÁ, Marie L. Soupis české a slovenské knihovnické literatury z let 1945-1955. Praha : Universitní
knihovna v Praze, 1956. 108 s. Čteme a studujeme : časopis pro výběrovou a doporučující bibliografii,
roč. 1956, seš. 10. 1 547 záznamů.

Bibliografie M. L. Černé byla tematicky omezena na tradičně chápanou oblast teorie, dějin,
metodiky a organizace knihovnictví a bibliografie. Oblast bibliografie
nebyla ale zpracována komplexně, opomenuty byly například oborové
bibliografické soupisy, které patří do věcného rozsahu oborové bibliografie.
Retrospektivní bibliografie nezahrnula knihovědu (ve smyslu nauky o knize
a knihtisku, vydavatelství a knižním obchodu) ani teorii dokumentace
(informační vědy), která se výrazně rozvíjela v českých zemích brzy po válce.
Tematickému zúžení odpovídal i výběr excerpovaných periodik, nezařazeny
byly například časopisy z oblasti dokumentace (Dokumentace a desetinné
třídění a Literární služba), ale také některé knihovnické časopisy (Knihovník, Lidová knihovna
a Slovanská knihověda) [STRAKA, 1987, s. 17].
Bibliografie byla uspořádána na první a druhé úrovni v zásadě tematicky. Následuje přehled
hlavních tematických skupin a podskupin (vybrané položky jsou uvedeny podle původního
znění):
I.

Knihovnictví
B.
C.
D.
E.
F.

II.

III.

Úkoly a organisace knihovnické práce
Teorie a metodika knihovnické práce
Knihovny
Technika knihovnické práce (též statistiky, ročenky atd.)
Knihovní fondy (a) organisace a doplňování, b) katalogy a jejich organisace, c) katalogy
jmenné, d) katalogy věcné, e) katalogy speciální)
Práce se čtenářem
Bibliograficko-zpravodajská a informační služba
Knihovnické školství
Knihovny a knihovníci - dějiny
Knihtisk, písmo a papír
Knižní vazby

G.
H.
I.
K.
M.
N.
Bibliografie
O.
Teorie a metodika
P.
Organisace a dějiny
Knihovnické časopisy

Třetí oddíl (III.), věnovaný soupisu časopisů, byl vymezen ovšem jen formálně. Vnitřně
v tematických podskupinách (označených velkými písmeny) byly bibliografické záznamy
uspořádány na třetí úrovni ještě podle druhu dokumentu (knihy a články) a dále abecedně
podle jmenného záhlaví. Hlavní soupis byl doplněn jmenným rejstříkem (ve smyslu
autorského rejstříku).
Bibliografie M. L. Černé neodpovídala svým obsahem a rozsahem požadavkům oborové
bibliografie a byla v roce 1960 ve své bohemikální části nahrazena novým soupisem autorů
J. Kunce, J. Jedličky a J. Straky (viz podkapitola 2.2).
2.2.2 Bibliografie české knihovnické literatury (1945-1960)
V roce 1960 byla publikována významná retrospektivní oborová bibliografie Patnáct let
české knihovnické literatury : 1945-1960, kterou zpracovali bibliografové Jaroslav Kunc
(9. 12. 1912–5. 5. 1983, viz foto. v dalším sloupci), Jaromír Jedlička (15. 9. 1932–
13. 1. 1982) a Josef Straka (10. 9. 1931- ):
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KUNC, Jaroslav; JEDLIČKA, Jaromír; STRAKA, Josef. Patnáct let české knihovnické literatury :
1945-1960. Praha : Orbis, 1960. 47 s. Vydávala SK ČSR - Ústřední vědecko-metodický kabinet
knihovnictví. Novinky knihovnické literatury. Příloha časopisu Knihovník, 1960, roč. 3, č. 3. 1 318
záznamů.

Retrospektivní bibliografie (její naskenovaný záznam viz také na obr.
č. 3/3) plnila důležitý úkol, měla vyplnit dlouhodobou mezeru v souběžné
oborové bibliografii. Šlo o registraci veškeré produkce v tematickém
rozsahu všech oborů zabývajících se komunikací dokumentů.
Koncepčně navázala na knihovědné pojetí předcházející bibliografie
Ladislava Jana Živného aj. Jaroslava Lugse, resp. na pojetí dokumentace,
zahrnující všechny obory a praktické systémy komunikace dokumentů.
Pro uspořádání tohoto rozsáhlého soupisu bylo navrženo vlastní systematické třídění, které
do značné míry odráželo postavení jednotlivých disciplín oboru na konci 50. let 20. století.
Navržené třídění sehrálo významnou úlohu v rozvoji oboru té doby. Dominantní postavení
v třídění patřilo oblasti knihovnictví a bibliografie. Systematika zahrnovala 4 základní třídy
(v dále uvedeném přehledu jsou označeny římskými číslicemi) a různý počet podtříd
(označeny arabskými číslicemi) (vybrané položky jsou uvedeny podle původního znění):
I.

II.

III.

IV.

Teorie, dějiny a organizace knihovnictví
2. Teorie knihovnictví
3. Dějiny českého knihovnictví (do r. 1945)
4. Úkoly a organizace knihovnictví (po r. 1945)
5. Spolupráce jednotlivých druhů knihoven
6. Jednotlivé sítě knihoven (organizace a vývoj po r. 1945)
7. Knihovnické školství
8. Mezinárodní styky. Mezinárodní knihovnické organizace
9. Knihovnické spolky
10. Knihovnické časopisy
11. Personalia
12. Knihovnictví v zahraničí (dějiny a organizace)
Knihovnické disciplíny
1. Terminologie. Jazykové slovníky
2. Metodická práce
3. Organizace práce v knihovně. Knihovnická technika
4. Zpracování knihovních fondů
5. Práce se čtenářem
Bibliografie
2.
Teorie a metodika bibliografie
3.
Dějiny bibliografie (do r. 1945)
4.
Úkoly, organizace a metodika bibliografické práce (po r. 1945)
5.
Registrující bibliografie
6.
Doporučující bibliografie
7.
Speciální bibliografie
8.
Zpravodajsko-bibliografická služba
9.
Bibliografie knihovnictví a bibliografie
10.
Bibliografie v zahraničí (dějiny a organizace). Mezinárodní bibliografické organizace
Nauka o knize
1. Dějiny knihy a knihtisku
2. Písmo
3. Výroba knih
4. Kniha a její působení. Knihomilství
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Systematické uspořádání bylo doplněno jmenným rejstříkem autorů, redaktorů, překladatelů
a personálií.
Bibliografické záznamy byly připraveny podle tehdy platných standardů bibliografického
popisu (viz příklad na obr. č. 2/3).
ŽIVNÝ, Ladislav J.: K novelisaci zákona
o veřejných knihovnách. - „Česká osvěta“, roč.
39, 1946, str. 57-62, 141-149.
89

Obr. č. 2/3: autentický číslovaný záznam článku L. J. Živného z Kuncovy bibliografie (č. 89, třída I., 4,
Úkoly a organizace knihovnictví (po r. 1945))

Stejně jako bibliografie L. J. Živného je také Bibliografie české knihovnické literatury
doposud pouze v klasické papírové tištěné podobě, nebyla prozatím předmětem jakékoliv
digitalizace. V případě specializovaných rešeršních úloh je proto nutné konzultovat jen výše
citovanou papírovou publikaci (uživatelům je prezenčně k dispozici ve studovně Knihovny
knihovnické literatury NK ČR, popřípadě i jinde).
2.2.3 Bibliografie slovenské knihovnické literatury (do roku 1960)
Obdobou retrospektivní bibliografie české knihovnické literatury je na Slovensku Bibliografie
slovenské knihovnické literatury, kterou pod vedením Jozefa Špetka (1932-2006) zpracoval
kolektiv autorů Knihovědného střediska v Matici slovenské. Slovenské bibliografii se však
podařilo zpracovat a publikovat časově delší období (literatura publikovaná i před rokem
1948, jde o úplnou retrospektivní oborovou bibliografii do roku 1960). Obě části
retrospektivní bibliografie byly vydány v roce 1961:
Bibliografia slovenskej knihovníckej literatúry. Časť 1: 1948-1959. Sprac. J. Špetko s kolektívom
Knihovedného strediska. Martin : Matica slovenská, 1961. 4, [356] s. Prehľady knihovníckej literatúry.
Séria B, Retrospektívne súpisy, č. 1. 4 052 záznamů.
Bibliografia slovenskej knihovníckej literatúry. Časť 2: Literatúra do r. 1948. Sprac. J. Špetko
s kolektívom Knihovedného strediska. Martin : Matica slovenská, 1961. [155] s. Prehľady knihovníckej
literatúry. Séria B, Retrospektívne súpisy, č. 1. 1 892 záznamů.

Bibliografické záznamy byly uspořádány podle vlastního systematického třídění (dále jsou
uvedeny hlavní třídy a podtřídy v originálním slovenském znění):
A.

Knihovníctvo všeobecne
I.
Literatúra všeobecne
II.
Ideové základy a dejiny knihovníctva
III.
Organizácia knihovníctva
IV.
Pracovníci knižnice a formy metodickej pomoci
V.
Budovy a zariadenia knižníc
VI.
Organizácia a technika práce
VII.
Knižničné fondy
VIII.
Katalogizácia
IX.
Styk s čitaleľom
X.
Práca s čiteteľom
XI.
Problémy čítania
XII.
Propagácia knihy

B.

Jednotlivé siete knižničnej sústavy
I.
Národné knižnice
II.
Ľudové knižnice
III.
Študijné knižnice
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IV.
Ostatné siete
V.
Slovenské knižnice
VI.
České knižnice
VII.-VIII. Zahraničné knihovníctvo

3 Národní oborové bibliografické zdroje (po roce 1960)
3.1

Bibliografie československého knihovnictví [bibliografie a VTI] (19601967)

Na přelomu 50. a 60. let 20. století bylo obnoveno vydávání periodické oborové národní české
a slovenské bibliografie. Zasloužila se o to především dvojice autorů - zpracovatelů: Jaromír
Jedlička a Josef Straka. Pro tehdejší Národní knihovnu, která byla součástí Státní knihovny
ČSSR [později ČSR], začali zpracovávat dvouleté soupisy Bibliografie československého
knihovnictví. Jednotlivé svazky vycházely jako zvláštní sešity systému národní souběžné
bibliografie. Název bibliografie byl od roku 1969 rozšířen (Bibliografie československého
knihovnictví, bibliografie a VTI). Šlo o registraci českých a slovenských dokumentů:
1.

Bibliografie československého knihovnictví 1960, 1961. Zpracovali J. Jedlička a J. Straka. Praha : Státní
knihovna ČSSR, Národní knihovna, 1963. 138 s. Bibliografický katalog ČSSR. České knihy. Roč.
1963. Zvláštní sešit č. 1. 2 736 záznamů.

2.

Bibliografie československého knihovnictví 1962, 1963. Zpracovali J. Straka a J. Jedlička. Praha : Státní
knihovna ČSSR, Národní knihovna, 1964. 132 s. Bibliografický katalog ČSSR. České knihy. Roč.
1964. Zvláštní sešit č. 4. 2 931 záznamů. -- (Naskenovaný záznam viz na obr. č. 3/4)

3.

Bibliografie československého knihovnictví, bibliografie a VTI 1964, 1965. Zpracovali Jaromír Jedlička
a Josef Straka. Praha : Státní knihovna ČSSR, Národní knihovna, 1966. 173 s. Bibliografický katalog
ČSSR. České knihy. Roč. 1966. Zvláštní sešit č. 5. 3 670 záznamů.

4.

Bibliografie československého knihovnictví, bibliografie a VTI 1966, 1967. Zpracoval J. Jedlička. Praha
: Státní knihovna ČSR, Národní knihovna, 1969. 193 s. Bibliografický katalog ČSSR. České knihy.
Roč. 1969. Zvláštní sešit č. 3. 3 899 záznamů.

V rámci čtyř svazků bylo zaregistrováno celkem 13 236 dokumentů. Zpracovatelé se
programově přihlásili k tradici Živného a Lugse, zejména pokud šlo o tematický profil,
a důsledně uplatňovali integrační pojetí informatických oborů [STRAKA, 1987, s. 21].
Zahrnovány byly i dokumenty s hraniční problematikou a relevantní části průřezových oborů.
Registrovány byly monografické jednotky (publikované knihy, brožury, bibliografie, ale i tituly
šedé literatury), především ale články z časopisů včetně recenzí a statě ze sborníků. Jádrová
periodika byla excerpovány přímo, ostatní periodika byla zpracovávána na základě univerzální
národní článkové bibliografie. V metodice zpracování docházelo průběžně ke změnám.
Záznamy nebyly opatřovány anotacemi. Bibliografie byla rozmnožována a jednotlivé svazky
vycházely ve formátu A5.
Uspořádání bibliografie navázalo nejdříve na systematické třídění uplatněné již
v retrospektivě za léta 1945-1960. Do roku 1966 bylo tedy uplatněno následující základní
dvouúrovňové schéma:
I.

Teorie, dějiny a organizace knihovnictví
I.2
I.3
I.4
I.5

Teorie knihovnictví
Dějiny knihovnictví
Úkoly a organizace knihovnictví
Spolupráce jednotlivých sítí knihoven. Spolupráce knihoven s knižním obchodem
a nakladatelstvím
I.6 Jednotlivé sítě knihoven (a Lidové, b Státní vědecké, c Vysokoškolské, d Technické,
f Knihovny ROH, g Muzejní, h Zdravotnické, j Školní)
I.7 Knihovnické školství a školení
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I.8 Mezinárodní styky. Mezinárodní knihovnické organizace
I.10 Knihovnické časopisy
I.11 Personalia
I.12 Knihovnictví v zahraničí
II.

Knihovnické disciplíny
II.1 Terminologie. Jazykové slovníky
II.2 Metodika práce
II.3 Organizace knihovnictví, Knihovnická technika a organizace práce v knihovnách
II.4 Zpracování knihovních fondů
II.5 Práce se čtenářem

III.

Bibliografie
III.2 Teorie a metodika bibliografie
III.3 Dějiny bibliografie
III.4 Úkoly a organizace bibliografické práce
III.5 Registrující bibliografie
III.6 Doporučující bibliografie
III.7 Speciální bibliografie
III.8 Bibliograficko-zpravodajská služba [od 1961, 1962 - Bibliograficko-informační služba]
III.9 Bibliografie knihovnictví a bibliografie
III.10 Bibliografie v zahraničí. Mezinárodní bibliografické organizace

IV.

Nauka o knize
IV.1 Dějiny knihy a knihtisku
IV.2 Teorie a estetika knihy
IV.3 Technologie polygrafického průmyslu
IV.4 Organizace nakladatelství. Knižní produkce
IV.5 Rozšiřování knihy. Knihkupectví

V.

Diplomové práce [od 1965 1966]

Změny nastaly jednak ve zpřesňování některých termínů (viz například proměna původního
termínu „Bibliograficko-zpravodajská a informační služba“ (Černá) a „Zpravodajskobibliografická služba“ (Kunc) na termín „Bibliograficko-zpravodajská služba“ a později
„Bibliograficko-informační služba“), jednak v rozšíření podtříd v rámci třídy Nauka o knize
a také v doplnění poslední nové, formálně vymezené třídy páté (Diplomové práce), která ovšem
platila dočasně pro jeden publikovaný svazek. U posledního svazku, v souvislosti
s přejmenováním soupisu, bylo systematické uspořádání přepracováno. Zahrnovalo celkem
8 dále vyjmenovaných tříd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teorie a dějiny knihovnictví
Organizace práce v knihovně, knihovní fondy, jejich zpracování a využití
Organizace informační soustavy
Technika v knihovnictví a ve VI
Bibliografie a vědecké informace
Dějiny knihy a knihtisku
Teorie a estetika knihy
Výroba a rozšiřování knihy

Bibliografický soupis byl v jednotlivých svazcích doplněn o personální rejstřík, rejstřík šifer
a jmenný rejstřík.
Bibliografie československého knihovnictví [bibliografie a VTI] existuje doposud pouze
v klasické papírové tištěné podobě, nebyla prozatím předmětem digitalizace. V případě
specializovaných rešeršních úloh je proto nutné konzultovat jen publikované výše citované
svazky. Jsou uživatelům prezenčně k dispozici ve studovně Knihovny knihovnické literatury
NK ČR.
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3.2

Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI (1968-1993)

Po novém státoprávním uspořádání bývalé ČSR přestala existovat společná oborová
registrace českých a slovenských dokumentů. Na Slovensku začala vycházet od roku 1968
samostatná slovenská oborová bibliografie (1. ročník za rok 1966, viz podkap. 3.4). V České
republice vznikla samostatná větev národní oborové bibliografie také. První svazek vyšel
v roce 1971 a zahrnul dokumenty za léta 1968-1969. Na zpracování bibliografie pokračovali
i nadále Jaromír Jedlička a Josef Straka (po úmrtí J. Jedličky v roce 1982 zpracovával
bibliografii sám až do roku 1986, kdy zpracování převzaly zpracovatelky ze Státní knihovny
ČSR, Sektoru výzkumu a metodiky knihovnictví, později Národní knihovny v Praze
a Národní knihovny ČR). Bibliografie vycházela podnázvem Bibliografie českého
knihovnictví, bibliografie a VTI (malá formální změna v názvu nastala až téměř ke konci
publikování). Jednotlivé svazky vycházely jako zvláštní sešity systému národní souběžné
bibliografie až do roku 1975, poté vycházely jako samostatné publikace:
1.

Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1968, 1970. Zpracoval J. Straka. Praha : Státní
knihovna ČSR - Národní knihovna, 1971. 231 s. Bibliografický katalog ČSSR - České knihy. Zvláštní
sešit 1971, 3. 1 887 záznamů. ISSN 0139-8539.

2.

Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1971, 1972. Zpracoval J. Jedlička. Praha : Státní
knihovna ČSR, 1973. 375 s. Bibliografický katalog ČSSR - České knihy. Zvláštní sešit 1973, 5. 3 064
záznamů. ISSN 0139-8539.

3.

Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1973, 1974. Zpracoval J. Straka. Praha : Státní
knihovna ČSR, 1975. 299 s. Bibliografický katalog ČSSR - České knihy. Zvláštní sešit 1975, 6. 2 640
záznamů. ISSN 0139-8539.

4.

Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1975-1976. [Zpracoval Josef Straka]. Praha :
Státní knihovna ČSR, sektor výzkumu a metodiky knihovnictví, 1979. 192 s. 1 463 záznamů. ISSN
0139-8539.

5.

Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1977 a doplňky 1975, 1976. [Zpracoval] Josef
Straka. Praha : Státní knihovna ČSR, sektor výzkumu a metodiky knihovnictví, 1982. 447 s. 4 258
záznamů. ISSN 0139-8539.

6.

Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1978, 1979. Zpracoval Josef Straka. Praha : Státní
knihovna ČSR, sektor výzkumu a metodiky knihovnictví, 1986. I. díl. 192 s. 2 069 záznamů. II. díl.
519 s. 5 897 záznamů. Zahrnuje rejstřík 1977-1979, 136 s. ISSN 0139-8539.

7.

Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1980. Zpracovala Olga Bezděková. Praha : Státní
knihovna ČSR, sektor výzkumu a metodiky knihovnictví, 1983. 385 s. 2 953 záznamů. ISSN 01398539.

8.

Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1981. Zpracovala Olga Bezděková. Praha : Státní
knihovna ČSR, sektor výzkumu a metodiky knihovnictví, 1984. 400 s. 3 001 záznamů. ISSN 01398539.

9.

Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1982. Zpracovala Olga Bezděková. Praha : Státní
knihovna ČSR, sektor výzkumu a metodiky knihovnictví, 1986. 399 s. 2 983 záznamů. ISSN 01398539.

10. Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1983. Zpracovala Olga Bezděková. Praha : Státní
knihovna ČSR, sektor výzkumu a metodiky knihovnictví, 1987. 316 s. 2 191 záznamů. ISSN 01398539.
11. Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1984. Zpracovala Olga Bezděková. Praha : Státní
knihovna ČSR, sektor výzkumu a metodiky knihovnictví, 1989. 301 s. 2 353 záznamů. ISSN 01398539.
12. Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1985. Zpracovala Olga Bezděková. Praha : Státní
knihovna ČSR, sektor výzkumu a metodiky knihovnictví, 1990. 313 s. 2 135 záznamů. ISBN 80-7050031-X. ISSN 0139-8539.
13. Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1986. Zpracovala Olga Bezděková. Praha : Státní
knihovna ČSR, sektor výzkumu a metodiky knihovnictví, 1990. 304 s. 2 176 záznamů.

13

14. Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1987. Zpracovala Olga Bezděková. Praha :
Národní knihovna v Praze, Středisko výzkumu a rozvoje knihoven, 1991. 286 s. 2 134 záznamů. ISBN
80-7050-109-X. ISSN 0139-8539.
15. Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1988. Zpracovala Danuše Vyorálková. Praha :
Národní knihovna v Praze, Středisko výzkumu a rozvoje knihoven, 1992. 216 s. 1 584 záznamů. ISBN
80-7050-126-X. ISSN 0139-8539.
16. Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1989. Zpracovala Danuše Vyorálková. Praha :
Národní knihovna v Praze, Odbor knihovnictví, 1994. I. část. 328 s. II. část, Rejstříky. S. 329-398.
1 727 záznamů. ISBN 80-7050-160-X. ISSN 0139-8539.
17. Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a VTI 1990. Zpracovala Danuše Vyorálková. Praha :
Národní knihovna v Praze, Odbor knihovnictví, 1994. 347 s. 1 493 záznamů. ISBN 80-7050-179-0.
ISSN 0139-8539.
18. Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a vědeckých informací 1991. Zpracovala Danuše
Vyorálková. Praha : Národní knihovna České republiky, 1995. 318 s. 1 421 záznamů. ISBN 80-7050202-9. ISSN 0139-8539.
19. Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a vědeckých informací 1992. Zpracovala Danuše
Vyorálková a Kateřina Čadilová. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. 322 s. 1 406
záznamů. ISBN 80-7050-235-5. ISSN 0139-8539.
20. Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a vědeckých informací 1993. Zpracovala Danuše
Vyorálková. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. 381 s. 1 741 záznamů. ISBN 80-7050251-7. ISSN 0139-8539.

Poslední svazek oborové bibliografie vyšel v roce 1996. Celkově bibliografie zaregistrovala
50 576 záznamů. V roce 1998 byla publikována dílčí kumulace bibliografie za léta 19891995, protože její zpracování začalo být po roce 1989 vedeno na počítačové bázi. Šlo ale
pouze o disketové vydání:
Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a vědeckých informací 1989-1995. Zprac. Danuše
Vyorálková, Irena Blažková, Dana Mrákotová. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, odbor
knihovnictví, 1998. 2 diskety

Tematický profil i koncepce bibliografie zůstaly prakticky stejné jako v období předchozí
společné československé registrace. Registrovány byly monografické jednotky (publikované
knihy, brožury, bibliografie, ale i tituly šedé literatury) a články z časopisů včetně recenzí
a statě ze sborníků. Od svazku za léta 1975-1976 byla bibliografie zpracovávána také na
základě excerpce pro lístkovou dokumentační službu Dokumentace české knihovnické literatury
(viz část 3.3), která plnila úlohu souběžného informování o aktuální literatuře z oblasti
knihovnictví (publikování svazků základní bibliografie nabíralo totiž v průběhu let velké
zpožďování). Záznamy nebyly opatřovány anotacemi. Bibliografie byla rozmnožována.
Změna nastala v uspořádání bibliografie. Již na počátku, od roku 1968, zpracovatelé přešli na
platformu třídění MDT. Zpracovatelé vyšly z tabulek používaných tehdy slovenskou národní
bibliografií, ale s úpravou podle překladu tabulek MDT, které připravil Ladislav Kofnovec
v Čechách (zejména pokud šlo o slovní vyjádření oddílů). Následuje stručný výčet hlavních
tříd a podtříd, které byly v průběhu vydávání 20 svazků uplatněny:
00/02
001
002
003
007
008
01

Informační soustava
Věda a vědomosti všeobecně [od 1971 Věda]
Literatura všeobecně. Informační činnost [od 1971 Vědecké, technické a ekonomické
informace]
Sémiotika, syntaxe a sémantika všeobecně. Psaní. Označování, znaky, symboly
Činnost a organizace: teorie informace, sdělování a regulace všeobec. Kybernetika. technika
lidské práce
Kultura, civilizace, pokrok. /Osvěta/
Bibliografie. Katalogy
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02
02(091)
02(100)
021
022
023
024
025

Knihovnictví
Dějiny knihovnictví
Mezinárodní knihovnické organizace
Organizace knihovnictví
Budovy, zařízení. /Architektura knihoven/
Pracovníci knihoven. /Odměňování/
Užívání knihoven. Knihovní řády. /Výpůjční služby/
Organizace, řízení a správa knihoven. Organizace knihovních fondů a katalogů. Knihovnická
technika
026
Odborné knihovny. /Vědecké knihovny/
027
Knihovny všeobecného rozsahu
03
Všeobecné encyklopedie. Naučné slovníky
05
Časopisy a periodické publikace. /Informatické časopisy/
09
Rukopisy. Prvotisky. Vzácné a pozoruhodné knihy
374.22 Čtenářské kroužky. Knižní kluby. Čtenářské spolky. Spolky přátel knihy
655
Polygrafický průmysl. Nakladatelství. Knihkupectví
92
Biografie

Základní soupis byl doplňován autorským a personálním rejstříkem (kromě roku 1977, kdy
rejstříky nebyly zahrnuty, za léta 1978-1979 byl zahrnut rejstřík za období 1977-1979).

Obr. č. 3/1: přehled oborového třídění Dokumentační kartotéky knihovnické literatury ze systému
naskenovaných katalogů NK ČR (KATIF) [převzato z WWW 2007-10-25]

Bibliografie českého knihovnictví [bibliografie a VTI] v podobě tak, jak byla publikována,
existuje pouze v klasické papírové tištěné podobě, nebyla prozatím předmětem digitalizace
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jako celek. Elektronicky je k dispozici soubor záznamů za léta 1989-1995. Záznamy, které
byly přebírány z lístkové dokumentační knihovnické služby, jsou k dispozici v naskenované
formě v rámci fondu naskenovaných katalogů NK ČR (KATIF).
3.3

Dokumentace české knihovnické literatury

V roce 1965 začala tehdejší Státní knihovna ČSR a její Sektor výzkumu a metodiky
knihovnictví vytvářet a průběžně zpřístupňovat záznamy o české knihovnické literatuře
v rámci specifické služby zvané Dokumentace české knihovnické literatury (zpočátku měla
služba název Expres informace o československé knihovnické literatuře a do roku 1972 se
podchycovala i slovenská produkce). Předmětem popisu byla článková literatura. Sady lístků
vycházely 6x ročně (v průměru kolem 1 000 záznamů v jedné dávce). Tematický záběr byl
orientován především na všechny aspekty knihovnictví a teoretické aspekty dalších
souvisejících disciplín. Šlo o rychlé dodávání bibliografických záznamů předplatitelům (cca
100), kterými byly především státní vědecké knihovny a větší veřejné knihovny. Zhruba
20 předplatitelů bylo ze zahraničí. Záznamy byly připravovány podle tehdy platné normy ČSN
01 0195 (Bibliografický (dokumentační) a katalogizační záznam), byly opatřeny třídníky MDT
(viz naskenovaný záznam článku z časopisu na obr. č. 3/2) a byly umístěny na lístcích
mezinárodního formátu. Záznamy byly převážně neanotované, pokud byl název méně obsažný,
byl doplněn obsahovou poznámkou.

Obr. č. 3/2: záznam článku z časopisu z Dokumentační kartotéky knihovnické literatury ze systému
naskenovaných katalogů NK ČR KATIF [převzato z WWW 2007-10-25]
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Základní kartotéka lístkové dokumentační služby (Dokumentační kartotéka Knihovnické
literatury) byla budována ve studovně tehdejšího Sektoru výzkumu a metodiky knihovnictví
SK ČSR. Byla uspořádána podle vlastního oborového třídění (viz obr. č. 3/1 a také přehled
tohoto třídění uvedený ve 4. Kapitole tohoto textu). V 90. letech 20. století byla její vybraná
retrospektiva naskenována (za léta 1970-1989). Celkový fond tvoří 59 572 záznamů.
(naskenovaných jako obrazy) V současné době je kartotéka dostupná veřejně na serveru NK
ČR v systému KATIF. Vyhledávání záznamů z naskenované kartotéky je velmi obtížné,
jediným možným selekčním vstupem je výše zmíněné třídění. Rovněž manipulace
s prohlížením jednotlivých naskenovaných lístků je pro uživatele značně namáhavá. Převod
záznamů do vhodného strukturovaného formátu pro potřeby jejich efektivnějšího vyhledávání
není v současné době plánována.

Obr. č. 3/3: naskenovaný záznam retrospektivní oborové bibliografie J. Kunce a kol. z katalogu
knihovnické literatury NK ČR [převzato z WWW 2007-10-25]

Kromě dokumentační kartotéky byl v 90. letech v Národní knihovně České republiky,
Knihovně knihovnické literatury naskenován i Generální katalog jejího monografického
fondu jako celku v retrospektivě 1890-1989, to znamená, že kromě domácí zahrnuje
i zahraniční literaturu (v tomto případě tedy nejde o čistě oborový národní bibliografický
zdroj). Jde celkově o 11 910 naskenovaných záznamů, které jsou také dostupné v rámci
systému KATIF. Uspořádání záznamů je abecedně jmenné (viz záznamy bibliografických
soupisů, které byly představeny a analyzovány v předcházejících částech tohoto textu, na obr.
č. 3/3 a 3/4).
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Obr. č. 3/4: naskenovaný záznam periodické Bibliografie československého knihovnictví za léta 19621963 z katalogu knihovnické literatury NK ČR [převzato z WWW 2007-10-25]

3.4

Bibliografie slovenské knihovnické literatury (1966-1992)

Vydavatelem tradičních ročenek slovenské národní bibliografie oboru knihovní vědy
a knihovnictví s názvem Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok ... (za léta 1966-1992)
byla Matice slovenská v Martině a její Oddělení teorie a výzkumu knihovnictví. Cílem byla
průběžná registrace literatury z daného oboru na území Slovenska v maximální úplnosti.
Registrována byla především článková literatura ze sledovaného oboru, dále sborníky,
monografie, příručky, recenze a metodické materiály slovenských knihoven. Zpracovávány
byly také práce českých autorů, pokud byly publikovány ve slovenských periodických
publikacích. Oborová národní bibliografie byla zpracovávána na základě následujících
výchozích bibliografických pramenů:
§

§
§

Dokumentační lístková služba Prehľady slovenskej knihovníckej literatúry (obdoba
české služby Dokumentace české knihovnické literatury), která vznikla již v roce 1960
Slovenská národní bibliografie (knižní i článková)
Soupisy článků z regionálního tisku z produkce bývalých okresních knihoven

Bibliografické záznamy byly ve starších ročních doplňovány stručnou anotací nebo
poznámkou. Do roku 1972 byla bibliografie rozmnožována tradičními prostředky, od roku
1973 byla zpracovávána na zařízení Digiset. Od roku 1977 došlo v rámci systému slovenské
národní souběžné bibliografie k automatizaci, v jejímž důsledku došlo také ke změnám
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v oborové bibliografii. Začala být sekundárním produktem univerzální slovenské národní
bibliografie. V průběhu let vyly vydány následující svazky:
1.

Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1966. Zostavila Agnesa Božeková. Martin : Matica
slovenská, 1968. VI, 165 s. 858 záznamů.

2.

Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1967. Zostavila Agnesa Božeková. Martin : Matica
slovenská, 1968. VI, 216 s. 1 357 záznamů.

3.

Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1968. Zost. Agnesa Božeková. Martin : Matica
slovenská, 1970. V, 186 s. 1 042 záznamů.

4.

Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1969. Zostavila Agnesa Neupauerová. Martin : Matica
slovenská, 1970. XVI, 208 s. 1 103 záznamů.

5.

Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1970. Zostavila Agnesa Neupauerová. Martin : Matica
slovenská, 1971. IV, 217 s. 1 151 záznamů.

6.

Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1971. Zost. Margita Buociková a Zdena Frkáňová.
Martin : Matica slovenská, 1972. 280 s. 1 312 záznamů.

7.

Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1972. Zost. Zdena Blažová a Agnesa Neupauerová.
Martin : Matica slovenská, 1973. 322 s. 1 418 záznamů.

8.

Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1973. Martin : Matica slovenská, 1976. [6], 203 s. 1 206
záznamů.

9.

Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1974. Zost. Zdena Blažová a Anna Levčíková. Martin :
Matica slovenská, 1977. [2], 151 s. 1 322 záznamů.

10. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1975. Zostavila Zdena Blažová. Martin : Matica
slovenská, 1978. [2], 114 s. 1 060 záznamů.
11. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1976. Sprac. Zdena Blažová a kol. Martin : Matica
slovenská, 1981. 130 s. 1 199 záznamů.
12. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1977-1978. Sprac. Zdena Blažová a kol. Martin : Matica
slovenská, 1981. 554 s. 2 143 záznamů.
13. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1979. Sprac. Zdena Blažová a Agnesa Neupauerová
Martin : Matica slovenská, 1982. 363 s. 1 349 záznamů.
14. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1980. Sprac. Agnesa Neupauerová a Vlasta Pánčíková.
Martin : Matica slovenská, 1982. 169 s. 1 430 záznamů.
15. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1981. Sprac. Agnesa Neupauerová a Zdena Blažová.
Martin : Matica slovenská, 1983. 118 s. 1 123 záznamů.
16. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1982. Sprac. Zdena Blažová. Martin : Matica slovenská,
1984. 138 s. 1 226 záznamů.
17. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1983. Sprac. Zdena Blažová. Martin : Matica slovenská,
1985. 125 s. 1 326 záznamů.
18. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1984. Zost. Zdena Blažová. Martin : Matica slovenská,
1990. 225 s. 1 180 záznamů.
19. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1985. Zost. Zdena Blažová. Martin : Matica slovenská,
1991. 249 s. 1 226 záznamů. ISBN 80-7090-205-1.
20. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1986. Zost. Zdena Blažová. Martin : Matica slovenská,
1990. 86 s. 1 213 záznamů. ISBN 80-7090-052-0.
21. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1987. Zost. Zdena Blažová. Martin : Matica slovenská,
1990. 91 s. 1 169 záznamů. ISBN 80-7090-051-2.
22. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1988. Zost. Zdena Blažová. Martin : Matica slovenská,
1990. 87 s. 1 117 záznamů. ISBN 80-7090-205-1.
23. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1989. Zodp. red. Zdena Blažová. Martin : Matica
slovenská, 1991. 77 s. 964 záznamů. ISBN 80-7090-212-4.
24. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1990. Zodp. red. Zdena Blažová. Martin : Matica
slovenská, 1992. 71 s. 905 záznamů. ISBN 80-7090-218-3.
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25. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1991. Záznamy sprac. Zdena Blažová Martin : Matica
slovenská, 1993. 47 s. 625 záznamů. ISBN 80-7090-264-7.
26. Súpis slovenskej knihovníckej literatúry za rok 1992. Záznamy sprac. Zdena Blažová Martin : Matica
slovenská, 1994. 31 s. 321 záznamů. ISBN 80-7090-298-1.

Celkový fond obrové bibliografie za léta 1966-1992 činí 30 345 záznamů. Bibliografické
záznamy byly v jednotlivých svazcích uspořádány podle schématu třídění MDT (uplatněna byla
slovní vyjádření třídníků MDT). K hlavním skupinám patřily: knižní kultura; dějiny knihy;
bibliografie; knihovnictví; odborné knihovny; lidové a veřejné knihovny; vědecké knihovny.
Každý záznam byl opatřován třídníky MDT. Do roku 1972 byly soupisy doplňovány jmenným
rejstříkem, rejstříkem šifer a místním rejstříkem. Od roku 1973 v souvislosti s přechodem na
počítačové zpracování byly navíc vytvářeny i předmětový rejstřík a rotovaný předmětový
rejstřík, rejstřík excerpovaných periodik a sborníků, rejstřík názvů monografií, recenzovaných
děl.
V roce 1994 nové vedení Slovenské národní knihovny zastavilo vydávání papírových svazků
oborové národní bibliografie. Samostatná bibliografická oborová databáze však doposud není
k dispozici. Záznamy slovenských titulů oborové literatury je tak možné online vyhledávat
pouze v rámci zpřístupňování lokálních bází Slovenské národní knihovny. Záznamy univerzální
článkové databáze jsou v současnosti dostupné v rámci a rozhraní nového systému VTLS
(prozatím část, jednotlivé retrospektivní části databáze univerzální národní bibliografie se
připravují ke zveřejnění).
Jednotlivé publikované svazky slovenské národní oborové bibliografie v papírové tištěné
podobě jsou uživatelům prezenčně k dispozici v Knihovně knihovnické literatury NK ČR.

4 Databáze Knihovny knihovnické literatury (KKL)
K zajímavým elektronickým zdrojům, které zahrnují bibliografické záznamy české oborové
literatury a jsou dostupné online, patří specifická databáze KKL : Databáze knihovnické
literatury. Nejde o zdroj čistě národní a oborový, protože zahrnuje také záznamy zahraniční
literatury. Producentem a provozovatelem databáze je Národní knihovna ČR a její součást
Knihovna knihovnické literatury, která patří pod Institut knihovnictví a jeho Studijní
a informační oddělení.
Databáze KKL se zaměřuje na literaturu z oboru knihovnictví, knihovědy, informační
vědy a bibliografie. Její tematický záběr se do jisté míry podobá koncepci Bibliografie
českého knihovnictví, bibliografie a VTI, publikované v minulosti (podotkněme však, že
česká národní souběžná bibliografie oboru informační a knihovní vědy od roku 1993
neexistuje). Databáze KKL je zároveň katalogem Knihovny knihovnické literatury, zahrnuje
tedy také záznamy vybrané literatury z příbuzných oborů, záznamy všeobecných
encyklopedií, naučných slovníků a jazykových příruček z jejího prezenčního referenčního
fondu. Databáze konkrétně zahrnuje:
§

Záznamy katalogu Knihovny knihovnické literatury v úplnosti od roku 1990.
Průběžně se doplňují záznamy (nyní ve formátu MARC 21) starší české literatury
(ty jsou zároveň součástí naskenovaného katalogu KATIF). Pro uživatele databáze
to při vyhledávání znamená, že pokud titul není v databázi objeven, je nutné
prohlédnout naskenovaný katalog KATIF. Starší zahraniční literatura je již
v databázi obsažena. Databáze také zahrnuje záznamy titulů šedé literatury
(cestovní zprávy zaměstnanců NK ČR, závěrečné práce rekvalifikačních kurzů,
rešerše, normy a mikrofiše) a také elektronické zdroje na různých nosičích (viz
záznam na obr. č. 3/5). Přesná typologie druhů dokumentů je uvedena dále v textu
(viz seznam selekčních údajů báze KKL)
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§

Záznamy kartotéky Dokumentace české knihovnické literatury od roku 1990. Jde
o analytické záznamy článků z českých oborových periodik (viz obr. č. 3/6) a statí ze
sborníků v úplnosti, výběrově jsou zaznamenávány články z příbuzných periodik a také
denního tisku (v tomto směru by se dalo hovořit o oborové národní bibliografii článkové
literatury). V současné době se zaznamenávají běžně také záznamy z online dostupných
časopisů. Výběrově jsou navíc zahrnovány záznamy článků ze zahraničních odborných
periodik. Záznamy z tisku před rokem 1990 je nutné opět vyhledávat v naskenované
dokumentační kartotéce KATIF.

Obr. č. 3/5: záznam elektronického zdroje ve výstupním formátu systému ALEPH z databáze KKL
[převzato z WWW 2007-10-25]

Záznamy v databázi KKL jsou opatřovány třídníky MDT a také třídníky dvou dalších
oborových třídění (v rámci rešeršního rozhraní jsou k dispozici kompletní schémata):
1. Vlastního interního Oborového třídění KKL (výčet pouze základních tříd):
A
B
I
K
O
S
T
V
X
Y
Z

Architektura knihoven. Mechanizace, automatizace
Bibliografie
Informatika. Informační věda, Informační činnost
Knihovnictví
Organizace knihovních fondů
Služby
Typy knihoven
Vzdělávaní knihovnické
Knihověda. Bibliologie
Edice Národní knihovny
Základní literatura příbuzných oborů
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2. Třídění IFLA (výčet základních tříd):
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Všeobecně
Všeobecné vědecké knihovny
Odborné knihovny
Knihovny pro širokou veřejnost
Bibliografická kontrola
Fondy a služby
Řízení a technologie
Vzdělávání a výzkum
Regionální aktivity

Obě třídění lze využívat při online vyhledávání pomocí rejstříků databáze.

Obr. č. 3/6: záznam článku z časopisu ve výstupním formátu systému ALEPH z databáze KKL
[převzato z WWW 2007-10-25]

Databáze KKL má v současnosti výrazný hybridní charakter. Je provozována v systému
ALEPH (verze 500 v současnosti, URL: http://sigma.nkp.cz/F/).
V rámci rešeršního systému ALEPH jsou zajištěny všechny základní způsoby a funkce
vyhledávacího systému (vyhledávání pomocí prohlížení rejstříků, dotazovací vyhledávání
základní, kombinované vyhledávání z různých polí i profesionální příkazové pomocí jazyka
CCL, zobrazování bibliografických a lokalizačních záznamů v různých formátech a další
návazné funkce manipulace se záznamy).
Systém nabízí snadné vyhledávání pomocí četných dílčích rejstříků (indexů) databáze:
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Názvy
Předmětová hesla
Předmětová hesla (řetězce)
Autoři (příjmení, jméno)
Korporace/akce
Nakladatelé
Místo vydání
Edice
ISBN
ISSN

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Zdrojový dokument
ISBN/ISSN (zdroj. Dok.)
Recenzovaný dokument
Recenz. Dok – autor, název
Forma dokumentu
MDT
Oborové třídění
Třídění IFLA
Signatury

V rámci dotazovacího vyhledávání lze v databázi KKL uplatnit následující selekční údaje:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Všechna pole
Název
Autor (osoba, korporace)
Předmět (klíčová slova)
Forma dokumentu
Nakladatel
Místo vydání
ISBN
ISSN
Rok, datum vydání

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Zdrojový dokument
Recenzovaný dokument
Kód jazyka dokumentu
Kód jazyka originálu
Kód země vydání
Druh dokumentu
Docházející periodika
Systémové číslo
Čárový kód

Kódy jazyků (3-znakové) a kódy zemí (2-znakové) jsou k dispozici ve zvláštním seznamu
vyhledávacího rozhraní. Hodnoty pro pole Forma dokumentů je nutné nejdříve vyhledat
pomocí rejstříku. Selekční pole Druh dokumentu je k dispozici s pevně danou nabídkou
hodnot:
§
§
§
§
§
§
§
§

Všechny druhy
Knihy
Seriály (periodika)
Články z českých denníků
Články z časopisů
Články z monografií
Šedá literatura
Elektronické dokumenty

Další použitá literatura
& MATOUŠOVÁ, Miroslava; VONDRA, Josef. 1980, Referátové časopisy a vybrané informační zdroje
z informatiky. Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Institut ÚVTEI pro
mimoškolní vzdělávání, 1980. 64 s. Metodické studie, sv. 139.
& STRAKA, Josef. 1987. Vývoj bibliografie informatických oborů / knihovnické vědy, bibliografické vědy,
informatiky/ v ČSR v letech 1945-1980. In Česká bibliografie. Sv. 23. Praha : Státní knihovna ČSR,
Sektor bibliografie a informací, 1987, s. 9-60. Bibliografie bibliografií, 83 záznamů na s. 44-60.
& ŽIVNÝ, Ladislav Jan. 1925. Věcný katalog. Praha : Jan Gotthard, 1925. 37 s. Pro knihkupce
a knihovníky.
& ŽIVNÝ, Ladislav Jan. 1934 Bibliografie československé knihovědy. VI, 1933 (1932-1933). Praha :
Spolek československých knihovníků; Knihtiskárna V. Palán v Praze, 1934. 69 s. Předmluva.
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