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Projekt: cíle a etapy
• Cíl: poskytnout veřejnosti přehledné informace o 

literárně činných osobnostech se vztahem k území 
Zlínského kraje

• Týmový projekt – spolupráce knihoven v kraji
o Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín
o Knihovna B. B. Buchlovana Uherské Hradiště
o Knihovna Kroměřížska
o Masarykova veřejná knihovna Vsetín

• 2 etapy: online databáze / tištěná publikace
• Návaznost na tištěného (okresního) literárního průvodce 

(1989, 1994, 1998)



Literární místopis: pojem, definice

Místopisem se tradičně rozumí záznam o významných 
osobnostech, žijících na území geograficky jasně vymezeného 
regionu. Místopis, zvláště ten literární, také předpokládá poměrně 
vyčerpávající přehled všech spisovatelů, básníků, písmáků, 
kronikářů, dramatiků, historiků a v širším slova smyslu umělců. 
Uvádí, kde se narodili, jak žili, do které školy chodili, kde 
pracovali, jaká díla na tom kterém místě vytvořili, popřípadě jaké 
památky a památníky po nich zůstaly.

Fic, Igor. Kromeříž literární : výběrový místopis města Kroměříže. 
Kroměříž 2000.



Exkurz do „knižní historie“
• Jaroslav Frey

o Literární místopis Moravy a Slezska (1933)
o Literární místopis země České a Moravskoslezské (1938)

• Lydie Nečasová
o Kde – kdy – kdo : Literární místopis Čech, Moravy a Slezska

(1947) 
• Jaroslav Nečas – Libor Knězek

o Malý literární místopis Československa (1972)
• Vladimír Kovářík

o Literární toulky Moravou : pro čtenáře od 12 let (1978, 1985)
o Literární toulky po Čechách : pro čtenáře od 12 let (1977, 1984)
o Literární toulky Prahou : pro čtenáře od 12 let (1980, 1988)



Další práce

• Kubíček, Tomáš a kol. Literární Morava : Vlastivěda 
moravská. Země a lid (2002)

• Slovník osobností kulturního a společenského života 
Valašska 2000. Valašské Meziříčí : Občanské sdružené 
Valašské Athény 2000. 200 s. 

• Josef Fabián, Hana Ševčíková a kolektiv. Kdo byl kdo je 
kdo na východní Moravě. A-Fi [Valašské Meziříčí] : 
Valašské Athény, 2009



Region – Kroměřížsko

• Zapletalová, Marta
o Literární toulky Kroměřížskem : metodický materiál (1988) 
o Literární místopis Kroměřížska. (1995)

• Fic, Igor
o Kromeříž literární : výběrový místopis města Kroměříže (2000)

• Kašpárková, Šárka
o Publikační místopis [Kroměřížska] (2009)



Region – Zlínsko

• Písková, Milada
o Literární místopis Gottwaldovska. In Gottwaldovsko od minulosti 

k současnosti, sv. 5 (1983), s. 139–152. 
• Sieglová, Marie

o Literární život Gottwaldovska po 2. sv. válce (diplomová práce, 1987)
• Zapletal, Česlav

o Literární místopis Fryštácka (1991)
• Čechová, Stanislava

o Literární průvodce okresem Zlín (1984, 1994, 1998)

• Literární místopis Napajedel. 
In: Napajedla. Příroda, dějiny, kultura. 

Napajedla 1998, s. 185–193.



Region – Uherskohradišťsko

• Beneš Buchlovan, Bedřich
o Literární Slovácko. In: Katalog Výstavy Slovácka (1937)
o Literární slovníček hradišťského okresu. Vlastivědný sborník okr. Uh. 

Hradiště 1, 1947, s. 50-64
o Regionální literatura na Slovácku. Malovaný kraj, 4, 1949, s. 30-32



Region – Vsetínsko

• Slavík, B.
o Písemnictví na moravském Valašsku (1947) 

• Pírek, Zdeněk – Muchová, Eva
o Valašsko literárníma očima (3. vyd. Vsetín, 1984)

• Šuleř, Oldřich
o Laskavé podobizny (2005)
o Laskavé medailony (2007)
o Laskavá setkání (2008)



Výběr osobností
• Kritéria pro výběr osobností

o oborové:
 publikačně činní v oblasti literatury, žurnalistiky, 

historie, vlastivědy a etnografie
o geografické:
místo narození, působení či úmrtí spadá do Zlínského 

kraje nebo se jím osobnost podstatně ve svém díle 
zabývá

• Nejdůležitější, nejnáročnější a nejproblematičtější...
• Jednotlivé okresy – odhad počtu osobností:

o ZL ca 700; UH (?); KM ca 500; VS ca 300



Technické řešení
• databáze jako součást (podmnožina) autoritní báze v rámci 

automatizovaného knihovního systému (KKFB)
• Přínosy:

o využití již existujících záznamů
o možnost převzetí a naopak poskytnutí nových záznamů 

do národní báze
o "živá" databáze - průbežná aktualizace v rámci běžného 

zpracování
o přímá vazba na katalogy

• Problémy:
o různý přístup ke zpracování informací o regionálních 

osobnostech - ne vždy db, někde textové soupisy
o různé AKS v partnerských knihovnách - různá struktura 

záznamů (KPwin, Clavius)



Struktura záznamu – regionální údaje
(zjednodušeno)

• Narození – celé datum, místo, stát
• Úmrtí – celé datum, místo, stát
• Národnost
• Místo, stát, období působení
• Instituce působnosti
• Oblasti působení (obory, profese)
• Biografická poznámka / medailon
• Související obsah
• Zdroje (citace)
• Kód autority pro publikace



Co je třeba vyřešit
• Přiřazení regionálních kódů, které umožní výběr záznamů 

a pozdější identifikaci + vyhledávání
• Harmonizace záznamů s bází národních autorit
• Harmonizace záznamů z různých systémů v oblasti 

regionálních polí (nad rámec formátu MARC)
• Import záznamů (s fází dočasné pracovní báze)
• Deduplikace záznamů

o mezi návrhy osobností z jednotlivých okresů
o mezi návrhy a databází KKFB (překryv ca 40 %)

• Umožnění vícehlediskové vyhledávání
• Průběžná editace a aktualizace - online



Záměry do budoucna

• Provázání personálních a geografických autoritních 
záznamů (místa narození, úmrtí a působení) – možnost 
využití pro grafickou prezentaci s mapovým podkladem a 
využití při vyhledávání (georeferencing)

• Připojení souvisejícího digitálního obsahu k jednotlivým 
dokumentům (fotografie, portréty, autogramy, autografy 
apod.)

• Časový plán: 
o import záznamů do pracovní báze – přelom 2009/2010
o import do živé báze a tvorba rozhraní – 2010

• Vydání tištěné publikace – ? (financování, autoři...)



Inspirace odjinud

• Kohoutí kříž
• Encyklopedie dějin města Brna
• ...?







Děkujeme za pozornost

kanka@kfbz.cz
gajdosikova@kfbz.cz


