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Osnova

1. Kdo jsme?

2. Projekty

3. Vývoj a růst

• Vizuální stránka

• Obsahová stránka

• Technická stránka

4. Směřování
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Úvod
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1947

Bibliografické 
pracoviště 
Ústav pro 
českou 
literaturu AV 
ČR

Náplň práce

Reflexe české 
literatury a 
kultury v 
českých 
(výběrově 
zahraničních) 
periodikách, 
knihách a 
sbornících.

Rozsah

Od r. 1770 do 
současnosti

Celkem 2000 
periodik

2,25 mil. 
záznamů

Uživatelé

Vědci

Studenti

Knihovníci

Informační
profesionálové

Veřejnost



Aktuální stav

7 sekcí a 27 zaměstnanců

Zpracování databází,
digitalizace + vývoj, výzkum,
mezinárodní spolupráce, 
edukační aktivity
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1947–2015 2016 2017 2020

Cestovní 
mapa 
výzkumných 
infrastruktur

Český 
literární 
samizdat

Lístkový 
katalog

Český 
literární 
internet

Globální 
literární 
studia

Tištěné 
bibliografické 
ročenky

Systém ISIS

Digitalizace 
lístků

Marc21 / 
Aleph

Biografický 
archiv



Novinky
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– Rozšíření zdrojů  (o cca 200)

– Odkazy na plné texty –
propojení s Digitálním 
archivem časopisů + INT a 
SMZ

– Nový web (návody, popisy, 
akce) + FB stránky

– Vývoj softwarových nástrojů:

• Nový discovery systém 
VuFind

• Statistický a analytický modul
clb.ucl.cas.cz

https://clb.ucl.cas.cz/
https://www.facebook.com/ceskabibliografie


VuFind

– Open source Discovery systém

– Prohledávání všech zdrojů ČLB 
z jednoho místa 

– Fasetové vyhledávání

– Uzpůsobeno pro potřeby článkové 
bibliografie a 
literárního/literárněvědného       
obsahu:

• Řazení záznamů dle dne vydání

• Hledání dle odkazovaného díla

• Oborově obvyklá podoba citace

– zpřístupnění 1,6 mil. lístků
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vufind.ucl.cas.cz



Statistický a analytický modul

– Nadstavbový nástroj 

– Přímé propojení s 
VuFindem (tlačítko 
„Grafy“)

– Možnost zobrazit výsledek 
rešerše formou 
přednastavených grafů a 
vizualizací

– Pracuje s aktuálními daty = 
vše se vypočítává v reálném 
čase 

7



Parametry a možnosti
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25 000 záznamů pro 
vizualizaci

Rešerše ve formátu csv
až do 75 000 záznamů

Uzpůsobení nastavení 
konkrétního grafu

Export podkladových 
dat pro konkrétní graf

Ukázka

https://vufind.ucl.cas.cz/Search/Results?filter%5B%5D=info_resource_str_mv%3A%22Bibliografie+internetu%22&type=AllFields&daterange%5B%5D=year_str_mv&year_str_mvfrom=2020&year_str_mvto=2020


Budoucnost

Vlastní 
výzkum

Plné texty

Propojování 
dat

Vývoj 
VuFind

Edukace a 
sdílení 

metodiky

Rozšíření 
záběru
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Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1, Czech Republic

T +420 222 828 135, E hartmanova@ucl.cas.cz W www.ucl.cas.cz

Děkuji za pozornost

Na řešení projektu Česká literární bibliografie (LM2018136) byla 
poskytnuta dotace MŠMT z prostředků účelové podpory velkých 

výzkumných infrastruktur.


