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O čem budeme mluvit?
What are we going to talk about?

 Pojmem šedá literatura je možné označit také dokumenty typu 
nakladatelské či firemní katalogy. K takovým patří také katalogy 
gramofonových firem, které přinášely svědectví o produkci zvukových 
dokumentů, resp. nahrávek. Tyto nahrávky jsou dodnes součástí sbírek 
řady institucí, avšak žádná z nich nevlastní tyto sekundární informační 
zdroje a není proto schopná přispět k celkovému pohledu na kulturní 
dědictví doby, kdy se gramofonový průmysl začal bouřlivě rozvíjet.

 With grey literature we can also mark up documents such as publishing

or corporate catalogues. These also include catalogs of record
companies that brought the testimony about the production of sound
documents or recordings. These recordings still form a part of the
collections of many institutions, but none of them own these secondary
sources of information so they are therefore not able to contribute to 
the overall state of the cultural heritage at the time when the
gramophone industry began to develope rapidly.



Definice šedé literatury

Definition of Grey Literature

 Šedá literatura zahrnuje dokumenty, které nejsou formálně 
publikovány, tj. neprocházejí standardním vydavatelským 
procesem. Patří sem např. zprávy (výroční, výzkumné, 
technické, nálezové, o stavu), vysokoškolské kvalifikační práce 
(bakalářské, magisterské, rigorózní, disertační, habilitační), 
pracovní a studijní materiály, konferenční materiály (sborníky z 
konferencí, prezentace, postery, programy) a firemní literatura. 

 Grey literature (or gray literature) are materials and research
produced by organizations outside of the traditional
commercial or academic publishing and distribution channels. 
Common grey literature publication types include reports
(annual, research, technical, project, etc.), working papers, 
government documents, white papers and evaluations. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_literature



Patří katalogy do šedé literatury?

Are catalogues also grey literature?

 Ano / Yes

 Propagace, reklama, marketing

 Promotion, advertising, marketing

 Jedinečný dokument pro tvorbu diskografií

 Unique document for compiling of discographies

 Důležitá součást kulturního dědictví

 Important part of cultural heritage



Proč právě seznamy gramodesek?

Why catalogues of 78rpm?

 Seznamy historických nahrávek

 List of historical recordings

 Jediné vodítko pro evidenci

 Only tool for assembling the evidence

 Zvukové kulturní dědictví

 Sound Culture Heritage

 Význam pro badatelskou činnost a diskografie

 Important for Research, Science and discographies



Co se nachází v katalogu?

What you can find in catalogue?

 Seznam nahrávek – pozor - nekryje se s deskami!

 List of recordings – not the same as records

 Objednací / katalogová čísla

 Order / Catalog numbers

 Matriční čísla zřídka

 Matrix numbers rarely

 Interpret, titul, autor hudby, vydavatel

 Interpreter, title, composer, producer



Ukázky objednacích katalogů

Examples

 První nalezený katalog s 

českými nahrávkami          

- 1901

 First known catalog

containing also czech

recordings - 1901

1901

Soukromý archiv Gabriela Gössela



1901

1927

Soukromý archiv Gabriela Gössela



Co se obvykle nachází na etiketě

What we can usually find on a label

 Firma

 Nakladatelství

 Název

 Interpret

 Kapela

 Hudba

 Otáčky

 Matriční číslo

 Objednací 

číslo

 Label company

 Publisher

 Title

 Interpret

 Band

 Music

 RPM

 Matrix number

 Order number

Soukromý archiv Gabriela Gössela



 Publisher

 Title

 Interpret

 Band

 Music

 Speed

 Matrix number

 Order number



Co se také (ne)nachází na etiketě

What we sometimes can(´t) find on 

a label

 Výrobce

 Publisher

 Název

 Title

 Interpret

 Interpret

Soukromý archiv Gabriela Gössela





Matriční – objednací – katalogové 

Matrix – order – catalog number

 Matriční číslo = jedinečné číslo dané nahrávky, 
identifikující datum vzniku daného snímku

 Matrix number = unique number of recordings, tagging
time a given recording was made

 Objednací číslo = slouží  pro potenciálního zákazníka

 Order number = importatnt for a consumer

 Katalogové číslo = přírůstkové číslo v evidenci daného 
výrobce

 Catalog number = increment number of releases of a 
given producer



Ukázky celých katalogů

Examples of whole catalogs



1915

Soukromý archiv Gabriela Gössela



1923 HMV

Soukromý archiv Gabriela Gössela



1927 Homokord

Soukromý archiv Gabriela Gössela



1930-1946 Esta

Soukromý archiv Gabriela Gössela

https://goo.gl/photos/7MZh7tvtjb9vS89s6
https://goo.gl/photos/7MZh7tvtjb9vS89s6


Diskografie

Discography

https://archive.org/details/ceskykatalognahravekgramofonove
https://archive.org/details/ceskykatalognahravekgramofonove


Děkujeme!

Thank you!

 Gabriel Gössel – goessel@volny.cz

 Filip Šír – filip_sir@nm.cz

 Český katalog nahrávek gramofonové firmy 
Esta 1930-1946

 Czech catalogue of recordings issued by the 
record company ESTA, 1930-1947

 Recorded Sound in Czech Land, 1900-1946


