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Historický ústav Akademie věd ČR 

Bibliografie dějin Českých zemí 

 Od r. 1990 bibliografická databáze 

 Bibliografie dějin Československa 

 Bibliografie dějin Českých zemí 

 Select Bibliography on Czech History 

 CD-ROM s bibliografickou databází 



Bibliografie dějin Českých zemí online 

 Literatura od roku 1990 

 Bohemika oboru historiografie 

 Online od roku 2000 

 http://biblio.hiu.cas.cz 

 



Rešeršní služby Oddělení historické 

bibliografie HÚ 

Uživatelé: 

 Vědečtí pracovníci domácí i zahraniční 

 Studenti vysokých škol 

 Odborná i laická veřejnost 

Služby jsou poskytovány bezplatně 

  

Řešíme spíše specializované dotazy 

na databázi často odkazuje tazatele služba Ptejte se 

knihovny 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografie Historického ústavu jako rešeršní zdroj 

Ptejte se knihovny 

Národní knihovna 

Jihočeská vědecká 

knihovna v Českých 

Budějovicích 

Krajská vědecká 

knihovna Liberec 

Moravská zemská 

knihovna Brno 

Studijní a vědecká 

knihovna Plzeňského 

kraje 

Studijní a vědecká 

knihovna v Hradci 

Králové 

 

 

 



Příklady rešerší pro vědeckou obec 

Český časopis historický 

- Výtahy z českých časopisů a sborníků 

- Personální bibliografie (životní jubilea, nekrology)  

 

 

 



Český časopis historický 



Český časopis historický 



Akademická encyklopedie českých dějin 

- doplňování bibliografických příloh jednotlivých hesel 



Zadání rešerše 

 



Rešerše 



Encyklopedické heslo 



 

Služba pro příbuzné vědní obory 

 • Bibliografie časopisu Průzkumy památek 

• Geografická bibliografie ČR online (historická geografie) 



BDČZ v Cestovní mapě velkých infrastruktur pro 

výzkum, experimentální vývoj a inovace 

 2012-2016 

 MARC 21 

 Autority 

 

 

 



Průběžná i retrospektivní historická 

bibliografie 

 Seznam excerpovaných  

titulů 



Obohacování záznamů 



Současný stav  

Probíhá konverze dat do systému Verbis 

Databáze Biblio  

- 178 000 knih a článků + 30 000 recenzí 

Rejstříky Českého (Československého) 

časopisu historického od roku 1895 

- 44 000 záznamů (vyjde též na CD-ROM) 

Nové webové stránky projektu Bibliografie dějin 

českých zemí – s nabídkou rešeršních služeb 

http://biblio.hiu.cas.cz/ 
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