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Česká historická bibliografie

 Bibliografie české historie  (od roku 1905)

 Bibliografie československé historie (1957-1972)

 Bibliografie dějin Československa (1979-1992)

 Bibliografie dějin Českých zemí (1993-)



Databáze Bibliografie dějin Českých zemí
https://biblio.hiu.cas.cz/

Knihy, články, seriály, zprávy z vědeckého 
života, recenze, zprávy o literatuře

Celkem 456948 záznamů 

o literatuře z let  1990-2019 (výběrově 

od roku 1898)

České, anglické, německé prostředí pro 
vyhledávání

Volný přístup k záznamům i k plným 
textům

335 000 návštěv od 1. 1. 2019



Souborný katalog Bibliografie české a slovenské 

historiografie
https://hucentral.kpsys.cz/

 Spolupráce s Historickým
ústavem SAV a Národním
archivem

 Bibliografie dějin Českých zemí, 
Bibliografie dějin Slovenska a 
Bibliografie českého archivnictví

 Více než 500 000 záznamů

 České, slovenské, anglické, 
německé a francouzské 
prostředí pro vyhledávání

 Zaměření na zahraniční 
uživatele



Možnosti vyhledávání  v databázi
„Kompas v moři knih“

 Jednořádkové, rozšířené, 
expertní vyhledávání

 Rejstříky jmen osob, 
geografických lokalit, 
klíčových slov, 
chronologických údajů

 Bibliografická systematika

 Vazby mezi souvisejícími 
dokumenty: recenze a zprávy, 
vazby mezi jednotlivými díly, 
svazky, články na 
pokračování, kapitolami…



Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové 

technologie, umění a humanitní vědy
LINDAT/CLARIAH-CZ

https://clariah.lindat.cz/

https://clariah.lindat.cz/


Odkazy na digitální knihovny – cesta k plným textům 

dokumentů 

Vloženo více než 

32 000 odkazů na 

plné texty.



Vlastní digitální knihovna

Vloženo více než 1300 plných textů



Zájem uživatelů o plné texty



Akademická encyklopedie českých zemí

dosud vydány 4 svazky (A-G)

plánováno 15 svazků

webová stránka

plné texty hesel

bibliografický popis hesel (klíčová 

slova, jmenný, geografický rejstřík)

Odkazy na literaturu (hypertext)



Hesla AEČD



Nové problémy a úkoly bibliografie

 Souhlas autorů

 Licence

 Vydávání tištěných bibliografických soupisů ustupuje do pozadí – není 
společenská potřeba?  Knihovny nemají k dispozici software pro tuto 
práci?

 Uživatelé se domáhají přístupu k plným textům, které nejsou veřejně 
dostupné na základě bibliografických záznamů  - komunikace s uživateli

 Chybí metodické materiály pro bibliografickou práci v prostředí databází


