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Projekt BDČZ 

• Pokračování projektu oborové historické bibliografie nepřetržitě trvajícího 
od roku 1905 

• Moderními metodami navazuje na tyto činnosti s cílem vytvářet 
bibliografickou databázi bohemikální literatury – monografie, studie, články, 
recenze, zprávy z vědeckého života 
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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) 



Průběh a dílčí výsledky projektu 

• 2012 - Na základě veřejné soutěže byla uzavřena smlouva o dílo na komplexní 
softwarové zabezpečení bibliografie s firmou KP-SYS. (Verbis, PORTARO-
WWW OPAC, moduly OAI-PMH provider/harvester, Z39.50 server atd.) 

 

• 2013 – Migrace dat (300 000 záznamů) z ISIS do Verbis (MARC 21), webová 
stránka projektu, zpřístupnění databáze veřejnosti, mezinárodní konference 
Evropských historických bibliografií 

 

• 2014 – Opravy, zpracování nových záznamů, další vývoj databáze, spolupráce 
s NK (jmenné autority) 

 

• 2015 – V databázi 350 000 záznamů, spolupráce s Historickým ústavem SAV 
(100 000 záznamů slovenské historické bibliografie), kooperační systém 
článkové bibliografie (ANL) 

 



Bibliografové, jejich databáze a uživatelé 

• Oddělení historické bibliografie – 3,5 pracovního úvazku + studenti historie 
a příbuzných oborů 

• Databáze – duben 2015 30 000 návštěv, z toho 80 % z Česka (v roce 2014 
20 000) 

• Uživatelé – vědečtí pracovníci, širší poučená veřejnost a především 
studenti VŠ 



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 
 
• Kramerius, Digitální knihovna 

Masarykovy univerzity, Digitální 
knihovna Univerzity Pardubice, 
Digitální knihovna Západočeské 
univerzity v Plzni, Národní úložiště 
šedé literatury 

• Gallica, DigiZeitschriften, Śląska 
Biblioteka Cyfrowa 

 

 



Bibliografie jako cesta k plný textům 

• Obohacování záznamů o dokumenty 



Bibliografie jako cesta k plný textům 

• Databáze memoárů – sbírka vzpomínek a dalších 
dokumentů  
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Děkuji Vám za Vaši pozornost. 


