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Datum staženı́: 22.05.2023
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BDČZ – Bibliogra� e dějin Českých zemí je velká infrastruktura zaměřená na vytváře-
ní, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliogra� cké databáze bohemikální lite-
ratury. Je pokračováním projektu oborové (historické) bibliogra� e nepřetržitě trvající-
ho v Českých zemích již od roku 1905. Moderními metodami navazuje na tyto činnosti 
a patří k základním informačním zdrojům pro historické vědy a příbuzné obory (arche-
ologie, etnologie, právní věda, literární věda, památková péče, historická geogra� e 
a kartogra� e, historická onomastika a toponomastika, historická demogra� e atd.). 
BDČZ si klade za cíl zachytit veškeré vědecké a odborné práce (knihy, studie a články, 
recenze a zprávy o literatuře) vydané k českým dějinám doma i v zahraničí. Součástí 
práce je také soustavný monitoring zahraničních bibliogra� ckých databází a dalších 
informačních zdrojů. 
Cílem bibliogra� e je dosažení co nejkomplexnějších informací, shrnutí veškeré dostup-
né produkce, včetně rozsáhlé regionální literatury. Informuje o teoretickém a metodo-
logickém myšlení české historické obce, zachycuje informace o vědeckých projektech 
i zprávy z vědeckého života, sleduje české dějiny v mezinárodním kontextu.  Data jsou 
získávána převážně autopsií zpracováním literatury z fondu knihovny Historického 
ústavu i dalších domácích i zahraničních knihoven.
BDČZ spolupracuje s Národní knihovnou ČR na vytváření databáze národních jmen-
ných autorit, s Národním úložištěm šedé literatury, s Ústavem pro českou literaturu AV 
ČR a je členem Sdružení knihoven České republiky.

Infrastruktura BDČZ  poskytuje uživatelům: 
 zkušenosti z více než jedno století trvající tradice bibliogra� cké práce
 online databázi s 350 000 volně dostupnými záznamy, postupně doplňovanými 
 připojenými plnými texty (http://biblio.hiu.cas.cz/)
 anglické a německé rozhraní databáze pro zahraniční uživatele
 rešeršní služby studentům, domácím i zahraničním badatelům i zájemcům 
 o české dějiny
 bibliogra� e vydané tiskem i na datových nosičích
 studentům i dalším zájemcům možnosti rozšiřování znalostí při vytváření databází 
 i vyhledávání v databázích, digitálních knihovnách i dalších online dostupných 
 zdrojích

http://biblio.hiu.cas.cz/
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A PROJEKTY

European Historical Bibliographies
Mezinárodní projekt sedmnácti historických bibliogra� í ze čtrnácti evropských zemí, který koordinuje od r. 2007 Berlínsko-braniborská akademie věd v Berlíně. Cílem projektu je dosáhnout co nejkom-
plexnějšího vyhledávání v evropských bibliogra� ckých zdrojích v rámci celé Evropy a tím umožnit a ulehčit mezinárodní komparativní historický výzkum.

BDČZ uspořádala 5. mezinárodní konferenci Evropských historických 
bibliogra� í Historická bibliogra� e – významný pramen pro dějiny 
historiogra� e 7.–8. 11. 2013 ve vile Lanna v Praze. 

BDČZ připravila sborník 
z 5. konference Evropských his-
torických bibliogra� í, který vy-
dalo nakladatelství Cambridge 
Scholars Publishing v červnu 
2015.

Literaturdatenbank zur Geschichte Ostmitteleuropas
BDČZ spolupracuje na vytváření mezinárodní databáze dokumentace historického bádání o dějinách střední a vý-
chodní Evropy. 

Bibliogra� e dějin Česka a Slovenska 
BDČZ uzavřela v roce 2015 mezinárodní smlouvu o spolupráci s Historickým 
ústavem Slovenské akademie věd. Obě pracoviště se dohodly spolupracovat 
při tvorbě analytických bibliogra� í a podílet se na vzniku a provozu společného 
vyhledávacího rozhraní pod názvem Bibliogra� e dějin Česka a Slovenska.

BDČZ  napomohla po metodické 
i technické stránce při převodu více 
než 80 000 záznamů Bibliogra� e 
dějin Slovenska do mezinárodního 
formátu MARC 21 a zveřejnění slo-
venské online databáze na adrese 
http://www.portaro.eu/husav/.
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