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V ?íjnu roku 2016 prob?hl seminá? v?novaný ?eským oborovým bibliografiím. Texty šestnácti p?ednesených
p?ísp?vk? jsou obsahem sborníku, který vyšel jako druhý svazek nové edice Bibliographica. Po?adatelem
seminá?e i vydavatelem sborníku je Ústav pro ?eskou literaturu AV ?R, v. v. i. [6]
Oborové bibliografie p?edstavují zásadní informa?ní zdroj pro badatele v daných v?dních oblastech. Tvorba
bibliografií je zpravidla v kompetenci p?íslušných oborov? zam??ených v?deckých institucí, a? už z?izovaných
Akademií v?d ?R [7] nebo jinými subjekty. Na seminá?i byly p?edstaveny bibliografie z obor? ?eská literatura,
lingvistika, archeologie, d?jiny ?eských zemí, divadlo, film, hudební v?da, historie um?ní, památková pé?e,
pedagogika, knihov?da, léka?ství, geologie a mineralogie, geografie ?i zem?d?lství. Krom? nich byly zmín?ny dva
multioborové zdroje: výb?rová databáze ?lánk? v ?eských ?asopisech ANL [8] a Digitální knihovna Akademie v?d
?R [9]. Ve sborníku chybí pouze textová verze jednoho z p?ednesených p?ísp?vk?.
P?ísp?vky p?ibližují historii a sou?asnost jednotlivých bibliografií. ?asto zmi?ují významné osobnosti z oboru, které
se zasloužily o vznik a budování oborových bibliografií. V?nují se obsahovému záb?ru databází, excerp?ní
základn? a jejímu vývoji v pr?b?hu ?asu. Krom? ?lánk? v ?asopisech jsou zpracovávány i další publika?ní výstupy
související s daným oborem (nap?. divadelní hry a programy, filmové scéná?e, recenze literárních d?l).
Auto?i p?ísp?vk? dokumentují p?echod od tišt?ných bibliografií k elektronickým zdroj?m. Mapují vývoj spojený
s elektronizací od 90. let minulého století, ?asto zmi?ují softwarovou rozt?íšt?nost. Velkým tématem je také r?zná
kvalita záznam? spojená se zp?sobem zpracování v daném období tvorby bibliografie. Ovliv?ují ji nejen zm?ny
formát? a katalogiza?ních pravidel, ale také míra popisných údaj? p?edevším v?cného zpracování (p?edm?tová
oborová t?íd?ní, dopl?ování personálních a korporativních autorit atd.). S elektronizací souvisí také digitalizace
lístkových kartoték, pro kterou byla vyvinuta ?ada softwarových nástroj? využívaných nap?í? zpracovatelskými
institucemi.
Významným tématem pro všechny tv?rce oborových bibliografií jsou samoz?ejm? finance a personální
zabezpe?ení. ?ada institucí bojuje s trvalým podhodnocením pracovních kapacit. Financování je ?asto založeno na
dotacích, což má význam u jednorázových akcí spojených nap?íklad s digitalizací ur?ité ?ásti kartotéky ?i
s retrospektivním zpracováním. Pro pr?b?žnou excerpci je bezpochyby vhodn?jší institucionální financování, což se
ovšem ne vždy da?í zajiš?ovat.
P?i elektronické dostupnosti odborných text? jsou bibliografie ?asto dopl?ovány o odkazy na plné texty.
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Z uživatelského hlediska jde o velmi vítaný a žádoucí krok. Dostupnost digitalizovaných nebo primárn?
elektronických dokument? je ovšem omezena licen?ními podmínkami a ustanoveními autorského zákona.
Auto?i ?lánk? neopomíjejí také plány do budoucna, které se týkají jak pokra?ování v excerpci aktuální oborové
literatury, tak pokra?ování retrospektivního zpracování tišt?ných výstup? do elektronické podoby. ?asto nechybí ani
mezinárodní p?esah a spolupráce v rámci daného oboru. Význam oborových bibliografií a jejich kvalitní zpracování
jsou ocen?ny za?azením n?kterých z nich do Cestovní mapy ?R velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální
vývoj a inovace [10] Ministerstva školství, mládeže a t?lovýchovy ?R.
Z uvedených text?, které se v?nují tvorb? bibliografií z pohledu r?zných v?dních obor?, se vymykají dva: o Digitální
knihovn? Knihovny Akademie v?d ?R a o bázi ANL. První z nich se týká zpracování analytické bibliografie ve
spojitosti se zp?ístupn?ním zdigitalizovaných nebo elektronických ?asopis? a monografií vydávaných ústavy AV ?R.
Oproti ostatním jde tak o projekt s pom?rn? krátkou historií související práv? s rozvojem vhodných technických
?ešení pro správu elektronického obsahu. Druhým multioborovým zdrojem je Výb?r ?lánk? v ?eských novinách,
?asopisech a sbornících (báze ANL). Databáze navazuje na tišt?nou ?eskou národní bibliografii – ?lánky v ?eských
?asopisech. Stejn? jako v p?ípad? oborových zdroj? se tu projevuje p?echod na elektronickou podobu bibliografie
v 90. letech 20. století. Sou?asný vývoj databáze ANL je pon?kud komplikovaný vzhledem k okolnostem, které jsou
v p?ísp?vku uvedeny. Databáze je obsahov? spravována Studijní a v?deckou knihovnou v Hradci Králové
a technicky zajiš?ována Národní knihovnou ?R. Tvorba databáze je založena na kooperativním systému a na
financování p?evážn? z grant?. V sou?asné dob? v Národní knihovn? ?R vzniká návrh koncepce systému národní
analytické bibliografie. Ten se mimo jiné zabývá i budoucností báze ANL.
Sborník nabízí ojedin?lý ucelený p?ehled existujících ?eských oborových bibliografií, který dosud nebyl v podobném
rozsahu publikován. Oborová škála je široká. Každý obor a jeho informa?ní aparát vykazují r?zná specifika, se
kterými se tv?rci bibliografií musí vypo?ádat. P?ed všemi stojí spole?ná témata k ?ešení od vývoje oboru p?es
spolupráci v rámci národních a mezinárodních systém? až po záb?r excerp?ní základny a v neposlední ?ad?
finan?ní a personální zajišt?ní. Z p?ísp?vk? je patrný velký zájem tv?rc? o budování uvedených informa?ních
zdroj?, jejich propagaci a vzájemnou spolupráci.
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