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Abstrakt

Bakalářská práce pojednává o historii a současné situaci vybraných národních knihoven 

z oblasti  bývalé  Jugoslávie  (Srbsko,  Černá  Hora,  Bosna  a  Hercegovina).  V úvodní 

kapitole je stručně nastíněn historický rámec států bývalé Jugoslávie i jejich zeměpisné 

vymezení. Druhá část se zabývá specifiky srbského knihovnictví a Národní knihovnou 

Srbska  (http://www.nbs.bg.ac.yu):  okolnostmi  jejího  vzniku,  podmínkami  vývoje, 

důsledky  ozbrojených  konfliktů,  jejími  funkcemi,  organizační  strukturou,  veřejnými 

službami, fondy, katalogy, bibliografiemi, domácími i zahraničními projekty a Virtuální 

knihovnou Srbska. Třetí část mapuje historii i současný stav Ústřední národní knihovny 

v Cetyni (http://www.cnb.cg.yu), zahrnuje základní údaje o černohorském knihovnictví, 

legislativním  rámci,  vedení  knihovny,  o  knihovních  fondech,  katalozích  a  Virtuální 

knihovně Černé Hory. Ve čtvrté kapitole je pojednáváno o historii a současném stavu 

Národní a univerzitní knihovny Bosny a Hercegoviny (http://www.nub.ba) a specificích 

bosensko-hercegovského knihovnictví.  Předposlední  kapitola  se týká  e-learningového 

projektu, jehož podkladem je tato bakalářská práce. Závěrečná část  obsahuje stručné 

shrnutí poznatků a naznačuje perspektivy dalšího vývoje. [Autorský abstrakt].
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PŘEDMLUVA

Tématem bakalářské  práce  jsou  národní  knihovny vybraných  jihoslovanských  zemí: 

Srbska,  Černé  Hory a  Bosny a  Hercegoviny.  Autorka  si  vybrala  toto  téma,  protože 

ji zajímala historie a současná situace národních knihoven působících ve státech s vládní 

nestabilitou a jejich faktické vypořádání s ozbrojenými konflikty v průběhu dvacátého 

století,  které  přímo  zasahovaly  do  činnosti  i  existence  těchto  knihoven.  Podnětem 

pro výběr konkrétních zemí byla především vzájemná jazyková příbuznost.

Hlavním cílem práce je ucelená deskripce historie a současné situace Národní knihovny 

Srbska, Ústřední národní knihovny „Đurđe Crnojeviće“ v Cetyni a Národní a univerzitní 

knihovny Bosny a Hercegoviny, s ohledem na historický vývoj jejich zemí a specifika 

národního knihovnictví.

Vzhledem  ke  snaze  o  vytvoření  logické,  ucelené  a  přehledné  struktury  se  autorka 

odklonila od předběžné osnovy stanovené v zadání bakalářské práce. Odchylky se týkají 

především samostatných kapitol pro každou z národních knihoven a jejich podrobnější 

rozbor  v rámci  podkapitol.  Specifika  národního  knihovnictví  jsou  zahrnuta  v rámci 

úvodní podkapitoly národní knihovny daného státu.  Jejich popis,  oproti  zadání,  není 

primárním  cílem  práce.  Tím  je  dosaženo  maximálního  přiblížení  k názvu  práce. 

Prognóza budoucího vývoje je stručně nastíněna v kapitole závěrečné. 

Předběžná  informační  příprava  byla  provedena  v rámci  předmětu  Bibliografické 

rešeršní služby, který je vyučován na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK 

v Praze  [ZEMANOVÁ,  2008]. Autorka  konzultovala  problematiku  bosensko-

hercegovského knihovnictví s Mgr. Adinem Ljucou.

Při  psaní  práce  se  autorka  potýkala  s problémy  týkajícími  se  jazykové  náročnosti, 

neúplnosti,  neaktuálnosti  či  neexistencí  informací,  stejně  jako  s nejasnostmi 

vycházejícími  z odlišného kulturního  prostředí.  Pro zpracování  byla  použita  aktuální 

literatura  v jazyce  srbském,  černohorském,  bosenském,  českém,  anglickém, 

francouzském a německém. Texty psané cyrilicí (především názvy cyrilských rukopisů 

a legislativní dokumenty) autorka transliterovala, popřípadě přeložila do češtiny.

Text  je  členěn  do šesti  kapitol.  V úvodní  kapitole  je  nastíněn  historický  rámec 

jihoslovanských států i jejich zeměpisné vymezení  v rámci  bývalé Jugoslávie.  Druhá 

část se zabývá Národní knihovnou Srbska. V podkapitolách jsou obsaženy informace 
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o srbském knihovnictví,  vzniku knihovny,  dopadech ozbrojených konfliktů, funkcích, 

organizační struktuře, veřejných službách, fondech, katalozích, bibliografiích, domácích 

i zahraničních projektech a Virtuální knihovně Srbska. Hlavním zdrojem pro tuto část 

byly  oficiální  webové  stránky  Národní  knihovny  Srbska.  Třetí  kapitola  pojednává 

o Ústřední  národní  knihovně  „Đurđe  Crnojeviće“  v Cetyni.  Podkapitoly  jsou  kvůli 

přehlednosti  členěny  stejně  jako  u  Národní  knihovny  Srbska.  Ve  čtvrté  kapitole  je 

mapována  historie  a současný  stav  Národní  a  univerzitní  knihovny  Bosny 

a Hercegoviny.  Je  členěna  stejně  jako  předchozí  dvě  kapitoly.  V páté  kapitole  je 

představen e-learningový projekt, jehož podkladem je tato bakalářská práce. Závěrečná 

část obsahuje celkové stručné shrnutí poznatků a naznačuje perspektivy dalšího vývoje.

Součástí  práce  je  sedm  stran  obrazové  přílohy.  V textu  jsou  použity  poznámky 

pod čarou, které objasňují nebo doplňují informace, k nimž se vztahují.

Srbská  osobní  jména  se  uvádí  v originální  ortografii  (Milošević,  nikoli  Miloševič). 

Používané  odborné  termíny  jsou  uváděny  v českém  jazyce  a  jejich  znění  bylo 

konfrontováno  s Českou  terminologickou  databází  knihovnické  a  informační  vědy 

(TDKIV), korporativní záhlaví jsou uváděna v souladu s Databází národních autorit NK 

ČR.

Citace v textu jsou zapsány metodou zvanou Harvardský systém, tj.  pomocí  prvního 

údaje záznamu a data vydání, stanoveného normou ČSN ISO 690 a doporučovaného 

mezinárodní  normou ČSN ISO 7144:1986. Na prvním místě je verzálkami uvedeno 

příjmení  autora,  popřípadě korporace,  na druhém pak rok vydání  dokumentu.  Údaje 

jsou, z důvodu přehlednosti v textu, uvedeny v hranatých závorkách. V případě, že je 

citovaný dokument  dílem více autorů,  je citován dle příjmení  prvního z nich.  Pokud 

u citovaného dokumentu není uvedena primární autorská odpovědnost, je citován dle 

prvních slov z názvu. Rozlišení pomocí malých písmen (a, b, c) je zvoleno u takových 

dokumentů,  které  mají  stejný  první  údaj  i  rok  vydání.  Bibliografické  záznamy 

citovaných  zdrojů  jsou  na  konci  textu  řazeny  abecedně  a  jsou  citovány  podle 

mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2. 

Mé poděkování si zaslouží Mgr. Saša Skenderija, Ph. D. z Cornell University v USA, 

Mgr. Adin Ljuca ze Státní technické knihovny v Praze za zajímavé podněty a postřehy 

v bosensko-hercegovské  problematice  a  PhDr.  Marcela  Buřilová,  vedoucí  bakalářské 

práce, za přínosné konzultace a instrukce ohledně struktury této práce.
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1 ÚVOD

1.1 Územní vymezení Jugoslávie

Bývalá  Jugoslávie  se  rozkládala  na  území  šesti  dnes  nezávislých  států: 

Slovinské republiky,  Chorvatské republiky,  Republiky Bosna a  Hercegovina,  Srbska, 

Černé  Hory  a  Bývalé  jugoslávské  republiky  Makedonie  (FYROM).  Zaujímala  tedy 

rozlohu přesahující 255 000 km2 (viz obrázek 1). 

1.2 Historie bývalé Jugoslávie

Dějiny  bývalé  Jugoslávie  nejsou  dějinami  jednoho  etnika,  ale  skládají  se 

ze samostatných  dějin  jednotlivých  jihoslovanských  národů,  které  byly  ovlivňovány 

různými vlivy a jež nezřídka vystupovaly proti sobě. 

Historie jihoslovanských zemí sahá až do počátku 6. století n. l. (pomineme-li období 

antiky), ze kterého pochází první doložené vpády slovanských kmenů do oblasti Ilýrie 

a Makedonie. V průběhu následujících tří staletí bylo slovanskými kmeny kolonizováno 

takřka celé území bývalé Jugoslávie a postupně začaly vznikat první samostatné státní 

útvary,  které se ne vždy kryly s umístěním dnešních států, a jejichž hranice se často 

měnily  (například  Karatánské  vévodství,  Slavonie,  Raška,  Zeta).  Nově  vzniklé  státy 

většinou  neměly  kvůli  silným  politickým  i náboženským  tlakům  dlouhého  trvání, 

docházelo k častým změnám panovníků a panovnických rodů. Státy musely celá staletí 

čelit permanentnímu ohrožování své nezávislosti i výbojům ze strany sousedních zemí.

Díky strategické  poloze  mezi  Východem a  Západem se  na  malém území  střetávalo 

katolictví s pravoslavím a islámem, což na jedné straně vyvolávalo vnitřní nestabilitu, 

ale také obohatilo už tak svébytný společenský a kulturní život. Na území středověké 

Bosny a Humu1 se nerovnoměrně používaly čtyři druhy písma: řecké, latinské, hlaholice 

a cyrilice. Simultánně se používala hlaholice a cyrilice, později se vyprofilovala zvláštní 

varianta,  tzv.  bosenská  cyrilice (bosenčice)  [LOVRENOVIĆ,  2000].  Zmíněný 

polyalfabetismus a časté přepisování iluminovaných rukopisů vypovídá o vysoké úrovni 

středověkého bosenského písemnictví, které se ujalo spíše ve světské rovině.

Ke konci 15. století  podlehlo Srbsko i Bosna vnitřním rozkolům a zároveň náporům 

Osmanské říše. Jediným státem, který odolal prvním integračním pokusům Turků, byla 

1 později Hercegovina
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Černá Hora [ŠÍSTEK, 2007]. Při masivní expanzi Osmanské říše do Chorvatska a Uher 

začal proces pozvolné a nenásilné islamizace pokořených zemí, profilovala se etnicko-

náboženská  multicivilizační  struktura  obyvatelstva:  muslimsko-orientální,  katolicko-

chorvatská, pravoslavně-srbská a sefardsko-židovská [LOVRENOVIĆ, 2000]. 

Osmanská říše začala v 18. století po porážce u Vídně upadat a její vliv na dobytá území 

začal  slábnout.  Černohorci přestali  uznávat turecké daňové nároky,  Černá Hora byla 

součástí  Osmanské  říše  pouze  formálně  a  později  svoji  podřízenost  zcela  popírala. 

Srbové naopak uznávali tureckou suverenitu výměnou za faktickou autonomii.

V 19.  století  začala  vznikat  hnutí  za  národní  a  kulturní  emancipaci  jihoslovanských 

zemí.   Jednotlivé  státy  postupně  získávaly  mezinárodně  uznávanou  suverenitu1, 

výjimkou  však  byla  Bosna a Hercegovina,  jež  byla  okupována  Rakousko-Uherskem 

a roku 1908 anektována.  V první balkánské válce Srbsko2 rozšířilo  svá území o část 

Kosova a Makedonie. 

V roce  1914  byl  srbskými  nacionalisty  v Sarajevu  zavražděn  následník  rakousko-

uherského  trůnu  a habsburská  monarchie  vyhlásila  Srbsku  válku,  která  přerostla 

v mezinárodní konflikt. Ke konci první světové války, kdy se Rakousko-Uhersko začalo 

rozpadat, přijali zástupci Srbů a Chorvatů rozšířený názor, že všichni Jihoslované jsou 

jeden národ a 20. července 1917 podepsali tzv.  Korfskou deklaraci,  v níž se dohodli 

na potřebě  sjednocení  „trojjmenného  jihoslovanského  národa“  ve společném  státě, 

ke které se přidali i Černohorci a Slovinci. Na jejím základě vzniklo 1. prosince 1918 

Království Srbů, Chorvatů a Slovinců3 v čele se srbskou dynastií Karadjordjevićů. 

Roku  1929  provedl  král  Alexandr  I.  v reakci  na prohloubení  politické  krize  státní 

převrat  a  přejmenoval  stát  na Království Jugoslávie.  Změnil  nejen  jméno,  ale  také 

samosprávní členění a politické prostředí své země. 

Během 2. světové války se země rozpadla na tři části: Bosna, Černá Hora a Nezávislý 

stát  Chorvatsko.  Zbývající  územní  celky  si  rozdělilo  Německo,  Itálie,  Maďarsko 

a Bulharsko.

V listopadu  1945  byla  monarchie  oficiálně  zrušena  a  vznikla  Federativní  lidová 

republika Jugoslávie. Následovala plošná kolektivizace zemědělství, zahájení pětiletého 
1 r. 1830 – ustanovení Srbského knížectví, které se r. 1882 stává královstvím;  r. 1910 – vznik království Černá Hora

2 díky spojenectví s Černou Horou, Bulharskem a Řeckem (tzv. Balkánský svaz)

3 skládající se ze Srbského království, Černé Hory, Chorvatska a Slavonie, Sremu, Dalmácie, Bosny a Hercegoviny, 

Vojvodiny a Slovinska
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industrializačního  plánu,  ale narozdíl  od  jiných  socialistických  států  se zde  vytvořil 

specifický  jugoslávský  model  socialismu,  který  v padesátých  letech  mimo  jiné 

umožňoval uvolnění soukromého podnikání v zemědělství. Josip Broz-Tito zavedl nový 

systém moci, který byl kombinací diktatury a oligarchie. 

V roce 1963 byla přijata nová ústava a stát se přejmenoval na Socialistickou federativní  

republiku  Jugoslávie.  Sovětsko-jugoslávské  vztahy  byly  v té  době  velmi  chladné. 

Bělehradská  vláda  si  dokonce  dovolila  veřejně  odsoudit  sovětskou  intervenci 

v Československu1 a uvedla svá vojska do pohotovosti. 

V průběhu  sedmdesátých  a osmdesátých  let  nabyly  protesty  Albánců  v Kosovu 

a Makedonii na síle. Roku 1987 přichází k moci Slobodan Milošević a s ním i nástup 

agresivního  srbského  nacionalismu.  Od  roku  1989  se  pořádaly  bouřlivé  protesty 

albánského etnika v reakci na faktické zrušení autonomie Kosova a Vojvodiny, konaly 

se  masové  stávky,  vznikaly  nekomunistické  strany  a  v roce  1990  došlo  k počátku 

definitivního rozpadu státu2.

Jako první vyhlašuje roku 1991 samostatnost Slovinsko a Chorvatsko, což v Chorvatsku 

vyvolá ostré střety se srbskými separatisty,  kteří vyhánějí Chorvaty z jejich domovů. 

K srbským separatistům se přidává Jugoslávská lidová armáda,  na stranu Chorvatska 

pak posílá jednotky Slovinsko. Následují těžké boje a etnické čistky. 

23. prosince 1991 Slovinsko, Chorvatsko, Makedonie a Bosna a Hercegovina oficiálně 

žádají  Evropskou unii  o  uznání  nezávislosti.  Evropské  společenství  vyhovělo  pouze 

Slovinsku a Chorvatsku, makedonskou nezávislost na řecký nátlak neuznalo. 

Při snaze o vytvoření suverénního státu Bosny a Hercegoviny dochází ke střetům mezi 

muslimským obyvatelstvem, bosenskými Chorvaty a bosenskými Srby.  Je rozpoutána 

krvavá občanská válka trvající do roku 1995, která si vyžádala vojenský zásah NATO.

V květnu  1992,  po  faktickém  rozpadu  Jugoslávie,   vytvořilo  Srbsko 

spolu s Černou Horou  federaci  Svazová  republika  Jugoslávie,  která  se  pod  vedením 

Slobodana  Miloševiće  otevřeně  prohlašovala  za nástupnický  stát.  Kvůli 

vystupňovanému  násilí  proti  muslimské  menšině  v Sanždaku  na  zemi  OSN  uvalilo 

sankce a ta se ocitla v těžké sociální krizi. 

1 srpen 1968

2 1990 – vyhlášení stínové Republiky Kosovo
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V roce 2003 se z federace stává soustátí Srbsko a Černá Hora a v červnu 2006 se státy 

na základě referenda staly samostatnými.  17.  února 2008 vyhlásilo  svoji  nezávislost 

na Srbsku také Kosovo, ale dosud není uznáno všemi státy.

Z bývalé Jugoslávie se členem Evropské unie stalo pouze Slovinsko, které přistoupilo 

roku  2004.  Bývalá  jugoslávská  republika  Makedonie  a  Chorvatsko  jsou  nyní 

kandidátskými  zeměmi.  Dne  29.  dubna  2008  podepsalo  Srbsko  s Evropskou  unií 

Smlouvu o přiblížení. 
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2 NÁRODNÍ KNIHOVNA SRBSKA

2.1 Specifika srbského knihovnictví

Srbské knihovnictví procházelo ve své historii společně se srbským národem velkými 

zvraty.  Bylo  ovlivňováno  srbským  nacionalismem,  který  napomáhal  rozvoji  kultury 

a zakládání  knihoven  (především  v období  tzv.  srbského  obrození  v devatenáctém 

století), ale i válkami, které se přehnaly územím Srbska. Velké množství knihoven bylo 

během  první  i druhé  světové  války  zdevastováno,  některé  se  nevyhnuly  zkáze  ani 

v devadesátých  letech  minulého  století.  Osud  těchto  knihoven  symbolizuje  osud 

Národní  knihovny,  která  byla  opakovaně ničena a dvakrát  ztratila  velkou část  svých 

cenných fondů. 

Přesto  se  Národní  knihovna  stala  vedoucí  kulturní  institucí  nejen  v oblasti  Srbska, 

ale i pro  celé  území  bývalé  Jugoslávie,  kde  sehrávala  poměrně  dominantní  úlohu 

související s počátečnou centralizací moci do Bělehradu. 

Na území Srbska je registrováno celkem 2389 knihoven, z toho 709 ve Vojvodině. 

Právě oblast Vojvodiny je zajímavá z hlediska matičních funkcí. Ačkoliv má Národní 

knihovna Srbska plnit matiční funkce v rámci celého státu, systém knihoven v oblasti 

Vojvodiny  ze  zákona  zaštiťuje  Knihovna  Matice  srbské,  která  z tohoto  území  také 

získává blíže nespecifikovaný počet povinných výtisků. 

Problematickou oblastí je Kosovo, kde bylo v průběhu let 1990-1999 mnoho knihoven 

vypáleno a zcela zdevastováno1. Mezi knihovníky albánské majority a srbské minority 

neexistovala  žádná  spolupráce  ani  kontakt.  Na  obnovu  knihoven  v Kosovu  byl 

organizací IFLA spuštěn projekt Kosova Library Project 2000+. 

1 Podle Národní a univerzitní knihovny v Kosovu bylo během občanské války zničeno 65 veřejných knihoven a více 

než 900 000 svazků knih.
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2.2 Historie Národní knihovny

2.2.1 Založení knihovny, vznik legislativního rámce

Národní  knihovna  Srbska  je  společně  s Maticí  srbskou  nejstarší  kulturní  institucí 

na území Srbska. Byla založena roku 1832 jako zvláštní depozitář a následně se stala 

knihovnou  v rámci  Ministerstva  školství.  Stalo  se  tak  na  popud  vydavatele  prvních 

srbských  novin,  Dimitrije  Davidoviće,  který  v únoru  1832  zaslal  dopis  o zřízení 

knihovny  knížeti  Milošovi  Obrenovićovi.  O  několik  měsíců  později  (v listopadu 

r. 1832) kníže Miloš ustanovil knihovnu jako příjemce povinného výtisku. Při zakládání 

knihovny  se  nekonal  žádný  zřizovací  akt,  nebylo  ustanoveno  trvalé  umístění  ani 

oficiální název [The European Library, 2005]. 

Na  začátku  své  existence  se  knihovna  velmi  často  stěhovala.  Nejprve  byla  krátce 

umístěna v poměrně moderní budově u vchodu do pravoslavného chrámu v Bělehradě,  

v roce 1833 byla přestěhována do budovy Státní tiskárny naproti knihkupectví Gligorije 

Vozareviće  a  roku  1838  do  budovy  bývalého  Ministerstva  školství,  jihovýchodně 

od Bělehradu – v obci Kragujevac. Knihovna sama o sobě neměla samostatné prostory, 

většinou je sdílela s Ministerstvem školství. Od roku 1840 absolvovala několik rychlých 

přesunů:  Vojenská  nemocnice  v Bělehradě,  Kragujevac,  Bělehrad,  vojenské  kasárny 

ve Vračaru,  budova  Parlamentu,  budova  Pedagogické  školy,  zázemí  srbského 

dělostřelectva v Bělehradě. 

V roce 1845 už knihovna vlastnila 1 421 titulů ve 2 283 svazcích a autorský katalog. 

Roku 1853 zřídil  kníže Alexandr Karadjordjević funkci státního knihovníka, jež byla 

založena  na  úrovni  vysokoškolského  profesora.  Knihovna  byla  od  samého  počátku 

brána  jako  vládní  instituce  a  jejími  řediteli  se stávaly  uznávané  osobnosti  srbského 

kulturního a vědeckého života, nezřídka vysocí státní činitelé.

Knihovna se postupem času rozrůstala o veřejné i soukromé sbírky (například Lukijana 

Mušického  a  Josipa  Šlezingera)  a  stala  se  knihovnou  národní.  Roku  1864  získala 

prostory impozantní budovy Kapitána Miši v Bělehradě a zůstala zde až do roku 1914.

Oficiální  název  „Národní  knihovna“  vznikl  za  působení  Đuro  Daničiće,  v pořadí 

druhého správce knihovny, který poprvé definoval národní koncepci akviziční politiky 

a začal vytvářet národní souběžnou bibliografii. 
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Zásluhou knihovníka Stojana Novakoviće získala knihovna i legislativní rámec - roku 

1870 byl vytvořen  Tiskový zákon, bylo zavedeno právo povinného výtisku a knihovna 

se  oficiálně  oddělila  od Ministerstva  školství.  Do roku 1901 bylo  vytvořeno  mnoho 

zákonů týkajících  se knihovnictví1 i  samotné  Národní knihovny:  Zákon o Královské  

srbské  akademii  nauk,  které  přiděluje  právo  na  dozor  nad  činností  knihovny,  poté 

Zákon o Národní knihovně, který definuje povinnosti knihovny: 

a) pomáhat rozvoji vědy v Srbsku, 

b) napomáhat šíření vzdělání, 

c) zpracovávat Srbskou národní bibliografii.

V této době knihovna přijala první předpisy týkající se její vnitřní organizace a činnosti.

2.2.2 Období první a druhé světové války

Během 1.  světové  války  byla  budova Národní  knihovny spolu  s velkou částí  sbírek 

zničena bombardováním.  Zbylý majetek byl  kvůli  bezpečnosti  rozmístěn do několika 

vzdálených míst: do Bělehradu, Niše a Kosovské Mitrovice. Část fondu byla uschována 

v Sofii a po ukončení války byla navrácena. Přesto však zmizelo velké množství knih, 

rukopisů, novin a dalších dokumentů. 

Po válce se knihovna stala centrální státní knihovnou pro celé nově vzniklé Království  

Srbů,  Chorvatů  a  Slovinců a  tím získala  i  právo povinného výtisku  z území  celého 

království. V roce 1928 začala být budována souběžná bibliografie Jugoslávie. 

Roku 1920 získala knihovna finance k zakoupení budovy bývalé továrny na lepenku, 

která sice vůbec potřebám paměťové instituce nevyhovovala, ale knihovna v ní sídlila 

až do začátku druhé světové války. Mezinárodní formát knižních lístků se přijal v roce 

1938 a o dva roky později se začalo s vydáváním časopisu Národní knihovny s názvem 

„Glasnik Narodne biblioteke“.

Ve 2.  světové  válce  knihovna během bombardování  Bělehradu2 shořela  do základů, 

budova knihovny byla  srovnána se zemí a s ní  bylo zničeno na 500 000 knih,  sbírka 

1424  cyrilských  rukopisů  a  listin,  1 500  map  a  grafik,  4 000 časopisů,  1 800 titulů 

novin,  bohatý  archiv  tureckých  dokumentů  o  Srbsku,  kompletní  korespondence 

významných  osobností  kulturní  a  politické  historie  Srbska  i knihovní  katalogy 

1 r. 1901 byl přijat první knihovnický zákon [JEDLIČKOVÁ, 2003a]

2 6. dubna 1941
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[The European Library, 2005]. Dokumenty, které unikly zničení, byly do konce války 

uschovány v bývalém skladu ovoce a zeleniny.

Po  osvobození  Bělehradu  roku  1944  nastala  intenzivní  obnova  zničených  sbírek 

a rychlý rozvoj. V dubnu 1946 knihovna získala pro své účely prostory bývalého hotelu, 

který  byl  upraven  podle  jejích  potřeb,  a  nařízením  Ministerstva  školství  dostala 

do svých  sbírek  všechny  cenné  dokumenty  vlastněné  regionálními  knihovnami. 

Knihovna soudu, Senátní knihovna, část Knihovny Národního shromáždění a Knihovna 

Společnosti sv. Sávy byly zvláštním příkazem včleněny do Národní knihovny. Knihovna 

získala  významné  dary  od  různých  organizací,  institucí  a jednotlivců  z celé  země 

i ze zahraničí. Veřejnosti se otevřela roku 1947, kdy už měla sestavený autorský katalog 

a rok nato byl vytvořen katalog předmětový [The European Library, 2005]. 

2.2.3 Vývoj knihovny v nedávné historii

V roce  1953  bylo  založeno  Knihovní  centrum,  z něhož  vzniklo  Oddělení  vývoje  

a výzkumu knihovnictví  a informační vědy. Roku 1954 bylo u příležitosti  150. výročí 

prvního srbského povstání rozhodnuto o stavbě nové budovy, která se měla stát jakýmsi 

památníkem této významné události. V následujících letech tým odborných pracovníků 

pod vedením architekta  Iva Kurtoviće  pracoval  na konkrétním projektu stavby nové 

budovy Národní knihovny a na jeho realizaci.

Roku  1960  bylo  založeno  Bibliografické  oddělení s cílem  vytvořit  Srbskou 

retrospektivní  bibliografii.  Následně  vzniklo  Oddělení  archeografie,  zabývající  se 

popisem a registrací  jihoslovanských  cyrilských  rukopisů a rekonstrukcí  rukopisných 

sbírek.  Byla  také vytvořena  Konzervační  laboratoř zaměřená  na ochranu knihovních 

dokumentů a výzkumnou činnost.

V roce  1965  byla  Národní  knihovně  dána  Zákonem o  srbských  knihovnách zvláštní 

pozice i mnoho významných funkcí.

U příležitosti  výročí  zničení  knihovny během 2.  světové  války  byla  6.  dubna 1973 

otevřena  zcela  nová  budova  Národní  knihovny,  v níž  tato  paměťová  instituce  sídlí 

dodnes  (viz  obrázek  2).  Následujícího  roku byl  vytvořen  oborový katalog  založený 

na Mezinárodním desetinném třídění,  poté  Centrální katalog Srbska a také  Středisko 

vědeckých informací. Roku 1976 knihovna převzala nová katalogizační pravidla a přešla 

k Mezinárodnímu standardnímu bibliografickému popisu (ISBD). 
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V polovině  osmdesátých  let  knihovna  vypracovala  studii  týkající  se  automatizace 

zpracovávání dat v Národní knihovně Srbska a srbské knihovnické síti. V roce 1987 byl 

zaveden  Systém vědeckých  a  technických  informací  Jugoslávie (SNTIJ)  a  začalo  se 

s vytvářením  katalogizace  v publikaci  (CIP).  Počítačový  katalog,  který  byl  spuštěn 

od r. 1989,  už  obsahoval  všechny nově získané  dokumenty  a  roku 1991 se  upustilo 

od vytváření  katalogů  v lístkové  podobě.  V roce  1996  knihovna  získala  lokální  síť 

(LAN) s připojením na Internet.

Od  roku  2000  se  knihovna  začala  více  otvírat  zahraničním  vlivům prostřednictvím 

Centra  pro  zahraniční  spolupráci.  Středisko  vědeckých  informací iniciovalo  vznik 

Konsorcia knihoven v Srbsku pro běžnou akvizici (KoBSON – Konzorcijum biblioteka 

Srbije  za  objedinjenu  nabavku),  které  umožňuje  přístup  k velkým  zahraničním 

elektronickým databázím a časopisům s více než 16 000 online tituly. Vedení knihovny 

také  spustilo  mnoho  projektů.  Jedním z nich  je  založení  Virtuální  knihovny  Srbska 

(VBS), která spojuje elektronické katalogy všech knihoven v Srbsku v jeden unikátní 

sdílený elektronický katalog.

2.2.4 Významní ředitelé Národní knihovny Srbska

Rozvoj knihovny od samého počátku úzce souvisel s charakterem a schopnostmi jejích 

správců.  Tito  správci  (ředitelé)  měli  prestižní  funkci  státního  knihovníka  a často 

se účastnili  veřejného  kulturního,  společenského  i  politického  dění  v Srbsku. 

V následujícím přehledu jsou jmenované  nejvýznačnější  osobnosti,  které  byly  v čele 

Národní knihovny Srbska.

Filip Nikolić (1830-1867), první profesionální knihovník Národní knihovny (toho času 

Knihovny  Ministerstva  školství)  působící  v letech  1853-1856,  kompiloval  Hlavní 

katalog obsahující více než 8 000 dokumentů a vytvořil abecední a systematický katalog 

rozdělený  do 20 skupin.  Zasloužil  se  o  sepsání  prvního  knihovnického  řádu 

[JEDLIČKOVÁ, 2003a].

Đuro Daničić  (1825-1882;  viz  obrázek 3a),  filolog a obdivovatel  Vuka Stefanoviće 

Karadžiće, srbského jazykovědce, etnografa a historika [ŠESTÁK et al., 1998]. Daničić 

působil v  knihovně v letech 1856-1859. Jako první jasně definoval akviziční politiku 

knihovny,  která  se  měla  soustřeďovat  na serbika,  a  r.  1859  podal  oficiální  žádost 

o změnu názvu na Národní knihovnu Srbska.
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Janko Šafarik (1814-1876;viz obrázek 3a), historik a profesor na bělehradském lyceu. 

Založil Muzeum Bělehradu a napsal velké množství knih o srbské historii. Zasloužil se 

o modernizaci  již  existujících  akvizičních  procesů  a  rozšíření  personálu  knihovny 

[JEDLIČKOVÁ, 2003a].

Stojan  Novaković  (1842-1915;  viz  obrázek  3a),  vědec  a  státník,  ministr  školství 

a diplomat.  Reorganizoval  základní  a  střední  školství,  ve  funkci  správce  Národní 

knihovny působil mezi lety 1869 a 1874. Reformoval knihovnu a inicializoval vznik 

legislativy týkající se její přímé organizace a činnosti.

Dragoslav Ilić  (1889-1973), pedagog a ředitel Národního divadla v Bělehradě, editor 

časopisu Národní knihovny „Glasnik Narodne biblioteke“. Působil v knihovně od roku 

1935. Během 2. světové války se snažil o záchranu nejcennějších kusů z fondu.

Dušan Milačić (1892-1979; viz obrázek 3a), spisovatel a divadelní historik, romanista. 

Působil  jako  ředitel  Divadla  v Niš  a  v Národním divadle  v Bělehradě.  Během  jeho 

činnosti na postu ředitele Národní knihovny (1944–1960) byly s pomocí zahraničních 

organizací obnoveny zničené fondy a knihovna byla zreorganizována.

Čedomir Minderović (1912-1966), spisovatel a editor specializovaných knihovnických 

časopisů „Književnost“ a „Književna novina“. Knihovna v této době (1960-1965) vlastní 

532  rukopisů,  51  exemplářů  inkunábulí  a  starých  tisků,  375 524  exemplářů  knih, 

6 859 titulů  časopisů,  2 396  titulů  novin,  6 682  archiválií,  132 500  map,  obrazů 

a pohlednic.

Svetislav Đurić (1919-2004; viz obrázek 3b), právník, člen parlamentu. Autor bezmála 

80 knih z oblasti kultury a knihovnictví,  publikovaných doma i v zahraničí.  Na postu 

ředitele knihovny byl v letech 1968–1977, kdy byla dokončena nová budova knihovny. 

Zasloužil  se  o  rozvoj  veřejného  knihovnictví  a  jeho  otevření  se  světu,  stejně  jako 

o přeměnu Národní knihovny ve velké centrum veřejného knihovnictví.

Milan Milutinović  (1942-  ;  viz  obrázek  3b),  právník,  velvyslanec  v Řecku,  ministr 

zahraničních věcí,  srbský prezident  a ředitel  Národní  knihovny (1983-1988).  Nechal 

vypracovat  studii  zabývající  se uvedením automatizace do Národní knihovny Srbska 

i celé srbské sítě knihoven.

Milomir Petrović (1934- ; viz obrázek 3b), pedagog, člen srbského parlamentu, ministr 

školství a člen vlády Republiky Srbska. V knihovně působil v letech 1988–2001.
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Sreten  Ugričić  (1961-  ;  viz  obrázek  3b),  filozof  a  spisovatel,  iniciátor  a  manažer 

pokrokové profesionální reformy Národní knihovny Srbska. 

2.3 Současnost Národní knihovny

2.3.1 Základní informace

Národní  knihovna  Srbska  (Narodna  biblioteka  Srbije; 

http://www.nbs.bg.ac.yu)  je  národní,  centrální,  vědeckou 

a matiční  knihovnou  Republiky  Srbsko  s právem povinného 

výtisku1.  Je  přímo  podřízena  srbskému  Ministerstvu  kultury 

a stala  se  depozitní  knihovnou  významných  organizací, 

například Rady Evropy a OSCE. 

Sídlí  na  adrese  Skerlićeva  1,  110 00  Bělehrad a  v jejím  rámci  působí  agentury 

pro ISBN, ISSN, ISMN, DOI a ISAN2.

Knihovna využívá automatizovaný knihovní systém COBISS3, verzi 5.1.

2.3.2 Funkce a úkoly Národní knihovny

Mezi  primární  úkoly  Národní  knihovny  patří  napomáhání  rozvoji  poznání,  umění, 

vzdělávání,  čtení  a  psaní.  Její  povinností  je  poskytování  nerušeného,  plynulého 

a rozšířeného přístupu k informacím a vědeckým, profesionálním a kulturním obsahům 

všem občanům bez jakéhokoliv omezení. 

1 Vydavatelé ze zákona odevzdávají 10 povinných výtisků.

2 Nově od 1. ledna 2008.

3 COBISS.net byl systémem sdílené katalogizace pro oblast Jugoslávie vytvořeným Ústavem pro informační vědu 

v Mariboru (IZUM) na konci osmdesátých let, který se stal základem stejnojmenného automatizovaného knihovního 

systému. 

IZUM od roku 1991 pokračoval ve vývoji systému pro sdílenou katalogizaci s názvem COBISS (Co-operative Online 

Bibliographic  System  and  Services),  což  byl  zároveň  akronym  pro automatizovaný  knihovní  systém.  COBISS 

reprezentuje organizační model propojených knihoven v jeden informační systém se sdíleným katalogem, COBIB je 

modulem COBISS pro souborný katalog a společně s dalšími funkcemi, které plní, jsou na něm vybudovány národní 

virtuální knihovny některých zemí bývalé Jugoslávie. Na této platformě pracují souborné katalogy Slovinska, Bosny 

a Hercegoviny, Makedonie, Srbska a Černé Hory. COLIB je báze participujících knihoven. 

COBISS.SR,  COBISS.CG  a  COBISS.BH  je  označení  autonomních  knihovních  informačních  systémů  s jejich 

vlastními bibliografickými databázemi (COBIB.SR, COBIB.CG, COBIB.BH). COBISS.net je v současné době název 

pro síť spojující autonomní systémy COBISS. (viz obrázek 4)
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Národní  knihovna  má  zajišťovat  CIP,  vytvářet  souběžnou  a  retrospektivní  národní 

bibliografii,  získávat,  zpracovávat,  uchovávat  a  zpřístupňovat  celou  vydavatelskou 

a tiskařskou produkci Srbska. Cílem knihovny je plnohodnotné začlenění do světových 

informačních toků.

Národní  knihovna  Srbska  je  na  základě  Zákona  o  knihovnické  činnosti ustanovena 

centrem  systému  srbských  knihoven.  Její  povinností  je  registrace  knihoven,  správa 

katalogů, profesionální pomoc a dohled, supervize knihovnické práce, úsilí o vzdělávání 

personálu  knihoven,  monitorování  a  mapování  potřeb  a podmínek  činnosti  knihoven 

Srbska. Národní knihovna je vůdčí knihovnou v procesu modernizace knihovnického 

systému v Srbsku.

2.3.3 Vedení knihovny, organizační struktura

Ředitelem knihovny je od roku 2001 Sreten Ugričić,  pod jehož vedením v současné 

době prochází knihovna generální reorganizací a budova knihovny rekonstrukcí. Jeho 

zástupci jsou Vesna Injac-Malbaša, Vesna Stevanović a Branislav Stanković, přičemž 

každý  z nich  má  na starosti  jeden  specifický  sektor  činnosti  knihovny1.  Spolu 

s ředitelem  Národní  knihovny  je na vrcholu  organizačního  schématu  Knihovní  rada 

a Dozorový odbor. Národní knihovna zaměstnává přibližně 200 odborných pracovníků. 

Organizační  schéma  knihovny  je  poměrně  složitě  hierarchicky  řešené.  Národní 

knihovna má více než 50 oddělení. Mezi stěžejní oddělení patří například: 

 Oddělení služeb

 Bibliografické oddělení

 Oddělení archeografie

 Oddělení zvláštních sbírek

 Oddělení pro ochranu a konzervaci fondu

 Středisko vědeckých informací

 Oddělení správy katalogů

 Centrum právních informací2 
1 Sektor programů a projektů, Sektor Virtuální knihovny Srbska, Sektor finanční a administrativní.

2 Centrum bylo vytvořeno v rámci stejnojmenného projektu v roce 2002 za přispění Rady Evropy, OSCE a Fondu 

otevřené společnosti Jugoslávie. Funguje v Národní knihovně jako její součást a zároveň nezávislá jednotka. Sbírá, 
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2.3.4 Služby veřejnosti, otevírací doba

Podmínky registrace uživatelů

Uživatelem  knihovny  se  může  stát  každý  zletilý  občan  Srbska  a  Černé  Hory 

nebo cizinec  žijící  na  území  Srbska.  Každý  zájemce  o  registraci  se  prokazuje 

občanským průkazem nebo cestovním pasem. 

Vybrané poplatky spojené s užívání knihovny

REGISTRAČNÍ POPLATEK
roční 500 RSD3

měsíční 200 RSD
třídenní 100 RSD

FOTOKOPIE
formát A4 (1-500 kopií) 4,50 RSD
formát A4 (501-1000 kopií) 4,20 RSD
formát A3 10 RSD

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY
skenování materiálů z fondu knihovny 10 RSD
skenování  materiálů  nepocházejících 
z fondu knihovny

20 RSD

tisk materiálu bez obrázků 5 RSD
tisk materiálu s ilustracemi (černobíle) 20 RSD
tisk materiálu s ilustracemi (barevně) 50 RSD
vypálení na CD-ROM 100 RSD

CIP
monografické publikace 500 RSD
periodické publikace 500 RSD

OSTATNÍ
rešeršní služby 150 RSD/hod 4

Otevírací doba

Archeografické oddělení, Oddělení 
pro MVS, Oddělení zvláštních sbírek, 
Středisko vědeckých informací a CIP

pondělí – pátek: 8,00-15,00

Oddělení pro katalogy a informace, 
Středisko právních informací, Sbírka 
referenčních knih a studovny

pondělí – pátek: 8,00-20,00
sobota: 8,00-15,00

Reprografické služby
pondělí – pátek: 8,00-19,00

sobota: 8,00-13,00

Objednávání a dodávání publikací
pondělí – pátek: 9,00-19,00

sobota: 9,00-13,00

konzervuje  a usnadňuje přístup k národním i  mezinárodním zákonům Evropské  unie,  k elektronickým databázím 

a jiným dokumentům s právní tematikou. 

3 RSD = srbský dinár; 100 RSD = 31,2 Kč [Česká národní banka, 2003]

4 záleží na odborné kvalifikaci knihovníka 
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Registrace
pondělí – pátek: 8,00-19,00

sobota: 8,00-14,00

Služby

Národní  knihovna  neposkytuje  absenční  výpůjční  službu –  veškeré  dokumenty  jsou 

využívány pouze v prostorách studoven. Každý uživatel si v jeden den může zapůjčit 

maximálně  10  monografií  a  10  ročníků  seriálových  publikací.  Čtenáři  mohou 

do knihovny  mohou  vnášet  vlastní  dokumenty  pouze  v případě,  že  knihovna  danou 

publikaci nemá ve svém fondu a že získali zvláštní oprávnění od vedoucího oddělení. 

Knihovna  v rámci  své  činnosti  poskytuje  také  placené  služby:  MVS,  prohledávání 

elektronických databází, reprografické služby, referenční služby, vytváření bibliografií 

na základě požadavku uživatele, pronájem prostor, služby Archeografického oddělení 

a organizaci konferencí.

Studovny

Součástí Národní knihovny je deset specializovaných studoven, jejichž služeb využívá 

přibližně 10 000 registrovaných čtenářů a 100 000 návštěvníků ročně.

Hlavní / všeobecná  studovna je určena pro studium dokumentů vytištěných v Srbsku 

od roku 1867 a vydaných v zahraničí od roku 1700 (tzn. dokumentů z hlavního fondu). 

Nabízí 272 studijních míst. (viz obrázek 5)

Studovna  peri  odik   je  přizpůsobena  pro  používání  časopisů  a  novin.  Poskytuje 

45 studijních míst.

Studovna  vědeckých  pracovníků obsahuje  rozsáhlou  sbírku  referenčních  knih 

a poskytuje 36 studijních míst.  Uživatel si může půjčit až 10 dokumentů během dne. 

Tyto  dokumenty  jsou  mu  při  jejich  soustavném  studiu  rezervovány  až  po  dobu 

tří měsíců. Poplatek za užívání studovny je 250 RSD za měsíc.

Studovna Centra právních informací je uzpůsobena pro studium domácí i mezinárodní 

právní  literatury  a  oficiálních  dokumentů.  Je  situována  přímo  v Centru  právních 

informací a nabízí uživatelům 6 studijních míst. 

Referenční  studovna je  určena  primárně  knihovníkům pro přípravu dotazů  uživatelů 

s náročnými požadavky.

E-studovna poskytuje uživatelům bezplatné i placené služby (používání elektronických 

dokumentů ve vlastnictví knihovny, přístup k databázím, využívání Internetu, využívání 
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fulltextů  časopisů  v rámci  konsorcia  KoBSON,  skenování,  tištění  barevných 

i černobílých dokumentů, vypalování dat na CD). 

Studovna zvláštních sbírek poskytuje přístup k hudebninám i audio a video nahrávkám. 

Uživatelům je k dispozici 9 studijních míst.

Archeografická studovna

Hudební studovna

Studovna Střediska pro informační vědu a knihovnictví

Meziknihovní výpůjční služba

Národní knihovna poskytuje vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní služby. Publikace 

jsou  zapůjčeny  na  základě  oficiální  žádosti  instituce,  mohou  být  používány  pouze 

v prostorách žádající instituce a výpůjční doba těchto dokumentů je maximálně 30 dní. 

V této službě se půjčují pouze monografické dokumenty  publikované od roku 1945 – 

ostatní druhy dokumentů jsou dodávány v podobě kopií. Měsíčně se zpracuje 800-1000 

žádostí o MVS. 

2.3.5 Fondy, katalogy, bibliografie

Fondy

Národní  knihovna  Srbska  vlastní  přibližně  5 500 000  knihovních  jednotek  s ročním 

nárůstem 75 000 jednotek. Fond knihovny se skládá ze všech druhů dokumentů.

Hlavní fond

Sbírka se skládá z knih vytištěných po roce 1868 v jazycích jihoslovanských národů 

a z knih  tištěných  po  roce  1700  v ostatních  cizích  jazycích.  Všechny  dokumenty 

vytištěné  před  těmito  daty  jsou  uloženy  ve  sbírce  starých  a  vzácných  knih 

nebo ve sbírce cyrilských rukopisů. Dále obsahuje periodika z bývalého Jugoslávského 

regionu,  mikrofilmy  a  digitální  kopie  starých  srbských  periodik1,  bibliografie, 

encyklopedie, slovníky v klasické i elektronické podobě. 

Sbírka referenčních materiálů

1 sbírka periodik prošla rozsáhlou digitalizací a mikrofilmováním
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Kolekce  obsahuje  nejdůležitější  encyklopedie,  lexikony,  manuály,  biografické 

a jazykové slovníky, národní a speciální retrospektivní i souběžné bibliografie, tištěné 

katalogy, průvodce a adresáře.

Fond cyrilských rukopisů

Sbírka obsahuje rukopisné knihy z 12. až 18. století psané v srbském jazyce (například 

Beogradski  Parimejnik,  Prizrenski  rukopis  Dusanovog  zakonika  a Zbornik  Popa 

Dragolja) a rukopisy v bulharštině, makedonštině a ruštině. Jedná se o 295 rukopisů 

ve slovanských  jazycích,  5 rukopisů  v koptském  jazyce  a 98 srbských  inkunábulí. 

Před první  světovou  válkou  obsahoval  fond  1 500 paleotypů  z nichž  zbylo  pouhých 

dvanáct.

Fond starých a vzácných knih

Hlavním  úkolem  tohoto  fondu  je  uchování  národního  a  kulturního  dědictví 

a jeho zpřístupnění  badatelské  činnosti.  Fond  starých  a  vzácných  knih  se  skládá 

ze čtyř sbírek: 

 Sbírka prvotisků a starých tisků

Obsahuje dokumenty publikované  od počátku knihtisku do roku 1867,  psané 

latinkou, cyrilicí, hlaholicí a gotickým nebo řeckým písmem. 

 Sbírka vzácných knih

Sbírka není chronologicky vymezena. Obsahuje knihy, jež nenáležejí do běžné 

vydavatelské produkce: knihy produkované během světových válek, vydávané 

v omezených nákladech, vzácné reprinty nebo faksimile starých tisků.

 Sbírka dokumentů velmi malých formátů

 Sbírka mikrofilmů starých tisků

Hraje velkou úlohu v projektu digitalizace budovaného Národní knihovnou.

Knižní a jiné rukopisy a archiválie

Obsahuje  přibližně  35 500 dokumentů  z devatenáctého  a  dvacátého  století.  Jedná se 

především o rukopisné dokumenty a dopisy významných srbských osobností a archivy 

redakcí časopisů. 

Kartografické materiály
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Sbírka  kartografických  materiálů  čítá  35 000  map  a  orientuje  se  především 

na jihoslovanské země, jižní a jihovýchodní Evropu.  Fond zahrnuje tři dílčí sbírky: 

 Sbírka map

 Sbírka atlasů

 Sbírka plastických map

Sbírka hudebnin a zvukových nahrávek

 Hudebniny

Tato  dílčí  sbírka  obsahuje  rukopisné  i  tištěné  hudebniny,  velké  množství 

pedagogické  literatury  pro  všechny  stupně  vzdělání  a  referenční  literaturu 

s hudební tematikou (slovníky, encyklopedie, příručky). 

 Sbírka zvukových nahrávek

Sbírka byla založena roku 1963 a obsahuje různé zvukové nosiče (gramofonové 

nahrávky, audio a video kazety, magnetofonové pásky, kompaktní disky a CD-

ROM) různých žánrů. 

Sbírka fotografických dokumentů

 Sbírka fotografií

 Sbírka alb

 Sbírka pohlednic

Sbírka rytin a uměleckých děl

Pokrývá období od šestnáctého století do současnosti se zvláštním důrazem na století 

devatenácté a zahrnuje 25 000 jednotek originálních grafických listů, grafických map, 

umělecky ilustrovaných plakátů, katalogů výstav a muzejních průvodců.

Sbírka plakátů a malých dokumentačních materiálů

 Sbírka plakátů

 Sbírka katalogů a brožur

 Sbírka v Braillově bodovém písmu
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Katalogy

Tištěný katalog knih 1519-1867 obsahuje přibližně 3 000 dokumentů v jazycích národů 

bývalé  Jugoslávie.  Byl  vydán  Národní  knihovnou  v roce  1973  a jeho digitalizovaná 

verze je zpřístupněna na webu Národní knihovny v podobě naskenovaného katalogu. 

Tištěný katalog knih z     let 1868-1972   obsahuje dokumenty ve všech národních jazycích 

států bývalé Jugoslávie. Obsahuje přibližně 300 000 titulů monografií,  z nichž je část 

uložena ve fondu Národní knihovny Srbska, a všechny dokumenty vydané na území 

bývalé Jugoslávie v rozmezí let 1868-1972. Byl vydáván Národní knihovnou v rozmezí 

let  1975-1989.  Jeho digitalizovaná  verze,  která  byla  součástí  projektu  retrospektivní 

konverze  ve  formě  naskenovaného  katalogu,  je  zpřístupněna  na webu  Národní 

knihovny. 

Elektro  nický  katalog  Národní  knihovny  Srbska   obsahuje  přibližně 

500 000 bibliografických  záznamů  různých  druhů  monografických  publikací, 

seriálových dokumentů a článků z časopisů a novin od roku 1991. Obsahuje všechny 

typy  dokumentů  z průběžného  doplňování  fondu  od  r.  1989,  knihy  z průběžného 

doplňování  fondu  z rozmezí  let  1976-1989  a  všechny  seriálové  dokumenty.  Ostatní 

dokumenty jsou vyhledatelné pouze v tištěných lístkových katalozích. 

Sdílený katalog COBIB.SR byl založen roku 2003 v rámci integrace lokálních katalogů 

Národní knihovny Srbska, Knihovny Matice Srbské, Univerzitní knihovny „Svetozara 

Markoviće“ v Bělehradě a Jugoslávského informačně-bibliografického institutu. 

V současné  době  obsahuje  více  než  1 840 000  bibliografických  záznamů 

z 85 participujících knihoven [COBISS.SR, 1999]. 

Tento katalog je zároveň katalogem Virtuální knihovny Srbska. 

Vyhledávání1 je možné pomocí tří způsobů: 

 základní vyhledávání pomocí  pěti  selekčních údajů (autor, název,  rok vydání, 

klíčová slova,  vydavatel)  a symbolu hvězdičky (*) pro zkracování  selekčních 

údajů, vyhledávání se může omezit jazykem a/nebo druhem dokumentu a/nebo 

typem písma (latinka, cyrilice) a/nebo možností elektronického přístupu

 pokročilé  vyhledávání pomocí  28  selekčních  údajů,  symbolu  hvězdičky  (*) 

a základních booleovských operátorů I, ILI, NE (AND, OR, NOT), vyhledávání 

1 Toto vyhledávání je shodné se způsoby vyhledávání v katalozích COBIB.CG a COBIB.BH.
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se  může  omezit  také  jazykem  a/nebo  typem  písma  a/nebo  možností 

elektronického přístupu.

 příkazové vyhledávání vlastními znaky, které jsou nabízeny v přehledu prefixů 

a sufixů,  pomocí  symbolu  hvězdičky (*),  základních  booleovských  operátorů 

I, ILI,  NE  (AND,  OR,  NOT),  proximitních  operátorů  (WITH,  NEAR, 

SUBFIELD),  vyhledávání  se  může  omezit  také  druhem  dokumentu  a/nebo 

typem písma a/nebo možností elektronického přístupu.

COLIB.SR je  faktografická  databáze  obsahující  data  o  knihovnách  participujících 

na systému COBISS.SR, spravovaná Centrem Virtuální knihovny Srbska.

Bibliografie

Srbská retrospektivní bibliografie

 Srbská bibliografie. Knihy 1868-1944

Vytváření  srbské  národní  retrospektivní  bibliografie  začalo  rokem,  kterým 

skončilo vytváření Srbské bibliografie moderní literatury od Stojana Novakoviće 

(Srpska biblijografija za noviju književnost Stojana Novakovića). Pokrývá tudíž 

nejméně probádané poznatky z druhé poloviny devatenáctého a první poloviny 

dvacátého století. Tato bibliografie je zcela kompletní a v devatenácti svazcích 

obsahuje  95 734  bibliografických  záznamů.  Prvních  šestnáct  svazků  bylo 

digitalizováno.

Srbská národní souběžná bibliografie

Srbská bibliografie pokrývá celou produkci v rámci Srbska. Byla vypracována pomocí 

metody  de visu na základě práva povinného výtisku. Období 1950-2002 je zachyceno 

Jugoslávským bibliograficko-informačním institutem v Bibliografii Jugoslávie, od roku 

2003 Srbskou bibliografii zpracovává Národní knihovna Srbska. Bibliografie obsahuje 

monografické  a  seriálové  publikace,  články  a  přílohy  v tištěném  i  elektronickém 

formátu, které jsou od roku 2005 zpřístupněny online.

 Bibliografie Srbska. Monografické publikace

je  tištěna  čtvrtletně.  Bibliografické  záznamy  jsou  vytvářeny  sdíleně 

dle mezinárodních standardů ISBD(M), ISBD(ER) a v komunikačním formátu 
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COMARC/B.  Při  zpracování  se  využívá  Mezinárodního  desetinného  třídění. 

Součástí každého svazku je předmětový, názvový a autorský rejstřík. 

 Bibliografie Srbska. Monografické publikace. Překlady

je  speciální  subedicí  Bibliografie  Srbska  –  monografických  publikací. 

Bibliografie zpracovává záznamy dokumentů přeložených a vydaných v Srbsku. 

Bibliografické záznamy jsou vytvářeny dle stejných záznamů jako u bibliografie 

monografických publikací. Navíc obsahuje i ISBN.

 Bibliografie Srbska. Monografické publikace. Oficiální dokumenty

je  zvláštní  subedicí  Bibliografie  Srbska  –  monografických  publikací. 

Je zpracovávána stejným způsobem jako subedice „Překlady“.

 Bibliografie Srbska. Neknižní materiály

vychází ročně od roku 2004. Záznamy se vytvářejí na základě mezinárodních 

standardů  ISBD(NBM),  ISBD(ER),  ISBD(CM),  ISBD(PM)  a  komunikačním 

formátem je COMARC/B. Součástí je předmětový, názvový a autorský slovník 

i ISBN.

 Bibliografie Srbska. Seriálové dokumenty

vychází ročně a zpracovává se na základě mezinárodního standardu ISBD(CR), 

ISBD(S) a ISBD(ER). Bibliografii doplňuje ISSN.

 Bibliografie Srbska. Seriálové dokumenty. Oficiální publikace

 Bibliografie Srbska. Články a přílohy v seriálových publikacích

obsahuje tři  subedice:  Řada  A.  Sociální  vědy;  Řada  B.  Přírodní,  aplikované, 

lékařské a technické vědy; Řada C. Umění, sport, filologie, literatura.

Bibliografie serbik  1  

 Bibliografie serbik. Monografické publikace

1 Serbika jsou dokumenty:

a) publikované v Srbsku

b) psané srbskými autory bez ohledu na místo původu

c) psané srbským jazyk

d) pojednávající o Srbsku
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 Bibliografie serbik. Seriálové publikace

2.3.6 Legislativní rámec

Povinnosti  a činnost Národní knihovny Srbska přímo upravuje  Zákon o knihovnické  

činnosti (Zakon o bibliotečkoj delatnosti)  z roku 1994,  Zákon o kulturním vlastnictví 

(Zakon  o  kulturnim  dobrima)  z roku  1994,  Zákon  o  vydávání  publikací 

(Zakon o izdavanju  publikacija)  z roku  1991,  který  je  upraven  Zákonem  o  změně 

Zákona o vydávání publikací (Zakon o izmeni Zakona o izdavanju publikacija), a Zákon 

o činnosti  ve  veřejném  zájmu  v oblasti  kultury (Zakon  o  delatnostima  od  opšteg 

intersesa u oblasti kulture).

Co se týče  autorských práv,  v roce 1998 vznikl  Zákon o autorských a souvisejících  

právech (Zakon o autorskom i srodnim pravima) s úpravami z roku 2004.

Národní knihovna okrajově podléhá početným zákonům týkajícím se veřejných služeb, 

veřejného zájmu a kulturního dědictví. 

2.3.7 Domácí a zahraniční projekty

Domácí projekty

Digitální knihovna Srbska (http://www.digital.nbs.bg.ac.yu/scc/index.php) 

Digitální knihovna je vyvíjena Národní knihovnou Srbska a v současné době obsahuje 

600 000  skenovaných  stran  ze  sbírek  Národní  knihovny  reprezentujících  národní 

kulturní bohatství. Dokumenty jsou zpřístupňovány bezplatně. Jejím úkolem je nabízet 

úplné a integrované sbírky týkající se srbské vědy a kultury,  digitalizaci a prezentaci 

nejhodnotnějších sbírek Národní knihovny Srbska. 

Projekt retrospektivní konverze katalogu Národní knihovny Srbska 

Úkolem projektu je převádění lístkových a tištěných katalogů do elektronické databáze 

a  vytvoření  jediného automatizovaného katalogu Národní  knihovny.  V průběhu roku 

2003 byl metodou OCR (software Fine Reader)  zpracován tištěný katalog v jazycích 

národů  bývalé  Jugoslávie  z let  1868-1972,  v následujících  letech  i lístkový  katalog 

monografií.  Národní  knihovna  intenzivně  pracovala  na  vývoji  softwaru  k  rozboru 

a konverzi textu do formátu UNIMARC. 
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Projekt revitalizace mikrografického systému Národní knihovny Srbska

BibliOdyssey (  http://bibliodyssey.nbs.bg.ac.yu/  )

Projekt  Serbia  &  Montenegro  Book  Market  Upgrade probíhal  od  dubna  2003 

do března 2006 a zabýval se zlepšením infrastruktury knižního trhu a zvýšení celého 

kulturního a ekonomického potenciálu knižního sektoru. 

INFOBUS (http://www.infobus.co.yu/) 

Projekt  Mobile  Center  for  Information  and  Communication (MCIC)  má  za  úkol 

poskytovat uživatelům z odlehlých oblastí regionu Raška (Sandžak) přístup k lokálním 

i globálním  informacím.  Jedná  se  o  mobilní  knihovnu  s moderním  komunikačním 

vybavením  v majetku  Národní  knihovny,  která  je  financována  dary.  Je  k dispozici 

venkovským  obyvatelům  bez  ohledu  na  věk  a  kulturní,  náboženskou,  politickou 

nebo sexuální orientaci.

B Fund

Projekt  Centrum knihovnictví a informační vědy (B Fund) je přímo určený studentům 

knihovnictví  a  informační  vědy nebo  knihovníkům.  Tvoří  jej  sbírka  různých  druhů 

dokumentů z oboru knihovnictví a informační věda. V elektronickém katalogu Národní 

knihovny jsou tyto dokumenty označeny signaturou „BF“.

Mezinárodní projekty

Evropská integrace v     srbském tisku   (http://www.digital.nbs.bg.ac.yu/eu)

Projekt  Evropská  integrace  v srbském  tisku (Evropske  integracije  u  srpskoj  štampi) 

probíhal  od května  2005 do  ledna  2006 a  měl  za  cíl  vytvoření  digitálního  archivu, 

zpracování,  rozbor  a  webovou prezentaci  tištěných  dokumentů Srbska  a Černé  Hory 

v rámci  evropské  integrace  a  Evropské  unie.  Realizaci  projektu  zajišťovala  Národní 

knihovna Srbska a Ebart Consulting / Medijska dokumentacija v Bělehradě. 

The European Library (http://www.theeuropeanlibrary.org/)

The European Library (TEL) je nekomerční organizace poskytující bezplatnou službu, 

která  nabízí  přístup  k fondům  47  národních  knihoven  Evropy.  Jejím  úkolem  je 

vybudování  technických,  právních  a  organizačních  základů  pro  pan-evropské 
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informační služby na základě zpřístupnění katalogů elektronických i konvenčních sbírek 

participujících  evropských národních  knihoven.  Národní  knihovna Srbska patří  mezi 

řádné členy tohoto projektu v rámci svého členství v CENL.

ICDL (http://www.icdlbooks.org/)

Projekt  Mezinárodní  dětské  digitální  knihovny má  za  hlavní  úkol  vybudovat 

celosvětovou  sbírku  digitalizovaných  knih  pro  děti,  vytvořit  více  než 

10 000 digitalizovaných  dětských  knih  ve  více  než  100  jazycích,  vyvinout  inovační 

software uzpůsobený dětským čtenářům od 3 do 13 let,  prezentovat  odlišné kultury 

a rozvíjet  informační  gramotnost.  Národní  knihovna  Srbska  se  k projektu  připojila 

v roce 2003 a o rok později už poskytla 100 pečlivě vybraných digitalizovaných knih.

Million Book Project (http://www.ulib.org/) 

Projekt, iniciovaný Carnegie Mellon University, jehož cílem bylo zpřístupnění milionu 

knihovních  jednotek  prostřednictvím  internetu  za  určitý  časový  úsek  pro potřeby 

studentů  a vyučujících.  V současné  době  se  snaží  o  zachycení  veškeré  publikované 

produkce v digitálním formátu. Národní knihovna na projektu participuje od roku 2003.

TEMPUS (http://www.lr.mdx.ac.uk/tempus/index.htm) 

Primárním úkolem Evropského výměnného programu pro univerzitní studia  TEMPUS 

UM_JEP-16059-2001 (Trans-European  Mobility  Scheme  for University  Studies) 

v Srbsku je vytvoření kooperační knihovní sítě univerzitních knihoven Srbska a rozvoj 

informačního  systému  univerzit  v Bělehradě,  Niš  a Kragujevaci.  Národní  knihovna 

se do projektu partnersky připojila v roce 2002.

EDL (http://www.edlproject.eu/) 

Projekt European digital library (EDL) byl spuštěn v září 2006 Evropskou komisí a je 

koordinován Německou národní knihovnou. Byl vytvořen k integraci bibliografických 

katalogů  a  digitálních  sbírek  vybraných  národních  knihoven  Evropy  do  projektu 

The European Library.

Balkánská bibliografie

Projekt Balkánské bibliografie (Balkanska bibliografija) vznikl na základě vypracování 

databáze s názvem „Bulharské publikace v balkánských studiích 1985-2001“ (Bulgarian 

publications in Balkan studies 1985-2001) Bulharskou národní knihovnou. Na projektu 
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„Balkánská bibliografie 1985-2004“ participují národní knihovny jihoslovanských zemí 

včetně Národní knihovny Srbska. 

IFLA UBCIM PROGRAM (http://www.ifla.org/VI/3/ubcim.htm) 

Program IFLA s názvem  Univerzální bibliografická kontrola a Mezinárodní program 

MARC (Universal  Bibliographic  Control  and  International  MARC  Programme) 

se zabýval  koordinací  aktivit  zaměřených  na  rozvoj  systémů  a standardů 

pro bibliografickou  kontrolu  na  národní  úrovni  a  na  mezinárodní  výměnu 

bibliografických  údajů.  Národní  knihovna  Srbska  byla  koordinačním  centrem 

pro teritorium Srbska.1

LIBECON 2000 (http://www.libecon.org/) 

Projekt Evropské unie (v rámci programu Telematics), jehož cílem je získat údaje nejen 

pro  srovnávací  studie  v  rámci  Evropy  (údaje  poskytuje  29  evropských  zemí), 

ale především pro určení ekonomického významu knihoven, jejich místa v ekonomice 

a pro získání dostatečného množství údajů pro vědecky podložené vytváření informační 

politiky  a  jejího  financování.  Oprávnění  posílat  data  o všech  srbských  knihovnách 

do databáze LibEcon má Národní knihovna Srbska. 

PULMAN a PULMAN XT (http://www.pulmanweb.org/) 

Projekt  rozvoje  síťových  informačních  služeb  ve  veřejných  knihovnách  (Public  

libraries  mobilising  advanced  networks)  podporovaný  v  rámci  programu  Evropské 

komise Information Society Technologies (IST) je zaměřen na digitalizaci, poskytování 

elektronických služeb, řízení veřejných knihoven, využívání informačních technologií, 

internetu  a  vzdělávání  v  souvislosti  s  využíváním  informačních  technologií 

v knihovnách.

Mezi  další  mezinárodní  projekty,  v nichž  se  podílí  či  v minulosti  podílela 

Národní knihovna Srbska2,  patří:  CALIMERA (http://www.calimera.org/default.aspx), 

INDEX  TRANSLATIONUM  (http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml), 

Bibliotheca  Universalis  (http://www.culture.gouv.fr/culture/bibliuni/engbu1.htm), 

CECUP  (http://www.eblida.org/cecup/),  CELIP  (http://www.eblida.org/celip/), 

ENRICH  (http://www.manuscriptorium.eu) a  Vícejazyčný  slovník  knihovnictví 
1 Činnost programu byla ukončena k 1. březnu 2003.

2 včetně podílení se prostřednictvím hierarchicky nižších knihoven
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(The Multilingual Dictionary of Librarianship; http://www2.arnes.si/~ljnuk4/multi/multi

.html).

2.3.8 Domácí a zahraniční spolupráce

Národní  knihovna  Srbska  úzce  spolupracuje  s několika  významnými  institucemi 

a organizacemi  Srbska.  V první  řadě  je  to  spolupráce  s Parlamentem  Srbska, 

jehož Informační  centrum  se  podílí  na  projektu  Virtuální  knihovny  Srbska. 

Dále je to spolupráce se známým  Muzeem Nikoly Tesly  v Bělehradě, s denním tiskem 

„Politika“ a v roce 2006 se uzavřela zajímavá spolupráce s Ministerstvem obrany Černé 

Hory týkající se zaškolení knihovníků armád Srbska a Černé Hory v odborné klasifikaci 

ve vojenských vědách, technologiích a armádní technice. Na této spolupráci se podílela 

i Centrální knihovna vojska Srbska s Centrální knihovnou armády Černé Hory.

Co se týče spolupráce mezinárodní, Národní knihovna Srbska je členem nebo depozitní 

knihovnou mnoha mezinárodních organizací: IFLA, CDNL, CENL, EBLIDA, CERL, 

OCLC,  ABDOS,  ELAG,  LIBER,  UNESCO,  Rada  Evropy,  OSCE,  Organizace 

spojených  národů  a  Světová  zdravotnická  organizace.  Národní  knihovna  podepsala 

úmluvu  o  spolupráci  mimo  jiné  také  s Národní  a  univerzitní  knihovnou  Slovinska, 

Národní  knihovnou  Ukrajiny,  Národní  knihovnou  Bulharska,  Alexandrijskou 

knihovnou, Národní knihovnou Číny a Kongresovou knihovnou.

2.3.9 Virtuální knihovna Srbska

Úkolem  projektu  Virtuální  knihovna  Srbska (Virtuelna  biblioteka  Srbije; 

http://vbsw.nbs.bg.ac.yu/cobiss/)  je  zřízení  sdíleného  katalogizačního  systému 

zahrnujícího souborný katalog a knihovní síť spojující všechny knihovny Srbska. 

V první  fázi  projektu  vznikl  souborný  katalog  skládající  se  z lokálních  bází 

čtyř srbských významných knihoven. 

Centrum Virtuální knihovny (VBS Centar) bylo založeno roku 2003 a funguje v rámci 

Srbské  národní  knihovny.  Jeho  založení  bylo  financováno  mimo  jiné  i programem 

TEMPUS. 

Úkolem centra je reprezentace systému a všech participujících institucí, zajištění chodu 

projektu  včetně  právních  a  administrativních  úkonů,  zajištění  a  provoz  technického 

vybavení,  definování  odborných,  technických,  informačních  a finančních  podmínek 

pro integraci  do  systému,  rozšiřování  systému  o nové  členy,  vytváření  statistiky, 

27

http://vbsw.nbs.bg.ac.yu/cobiss/


vykonávání supervize systému a kooperace s jinými kompatibilními sdílenými katalogy 

(WorldCat, OCLC katalog).
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3 ÚSTŘEDNÍ NÁRODNÍ KNIHOVNA „ĐURĐE 

CRNOJEVIĆE“, CETINJE

3.1 Specifika černohorského knihovnictví

Černohorské knihovnictví  bylo  v minulosti  dlouhodobě úzce propojeno se systémem 

srbských knihoven v rámci prostoru bývalé Jugoslávie i soustátí Srbsko a Černá Hora. 

V průběhu  tohoto  období  byly  černohorské  knihovny  zařazovány  jako  součást 

knihovnictví srbského, popřípadě letmo zmíněny. Dominantní úlohu přitom hrály srbské 

knihovny v čele s Národní knihovnou Srbska v Bělehradě. 

Černá  Hora,  jako  tradiční  spojenec  Srbské  republiky,  v současné  době  praktikuje 

obdobné  postupy  v utváření  černohorského  knihovnického  zákonodárství  a  soustava 

černohorských knihoven má podobnou hierarchii.  Ústřední národní knihovna se proto 

snaží  o  rovnocenné zařazení  mezi  národní  knihovny světa  a  veřejně  deklaruje  svoji 

autonomii.

Charakteristickým rysem černohorských knihoven je to, že jsou relativně malé. Jejich 

technické  vybavení  je  nedostatečné  a  zastaralé,  v některých  paměťových  institucích 

dokonce žádné počítačové a komunikační vybavení není. Dalším problémem, se kterým 

se potýká Černá Hora, je nedostatek odborného a kvalifikovaného personálu. 

Knihovny Černé Hory jsou oficiálně rozděleny do šesti skupin:

 národní knihovna (Ústřední národní knihovna „Đurđe Crnojeviće“, Cetinje)

 vysokoškolské knihovny (Univerzitní knihovna1 a fakultní knihovny Univerzity 

Černá Hora)

 odborné  knihovny (knihovny Černohorské akademie  věd a  umění2,  knihovny 

Dukljanské akademie věd a umění3)

 veřejné knihovny

 školní knihovny (knihovny základní a středních škol)

 knihovny nevládních organizací

1 Univerzitetska biblioteka Univerziteta Crna Gora

2 Crnogorska akademija nauk

3 Dukljanska akademija nauk
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3.2 Historie Ústřední národní knihovny

3.2.1 Založení knihovny, vznik legislativního rámce

Počátky knihovny sahají  do let  1592–1593,  ze kdy pochází  první  zmínka  o uložení 

a sepsání seznamu 42 knih v prostorách kláštera v Cetyni v období dynastie Crnojevićů 

[MARKOVIĆ, 1999]. 

Roku 1838 byly knihy na základě nařízení černohorského vladyky Petra II. Petroviće 

Njegoše  rozděleny  na  světské  a  církevní.  Světská  část  byla  následně  přesunuta 

z klášterní Knihovny sv. Petra do vladykovy rezidence a tím byl uskutečněn první krok 

k vytvoření státní knihovny Černé Hory.

Úmysl  vytvoření  národní  veřejné  knihovny  měl  původ  už  v roce  1879,  ale byl 

zrealizovaný  až  o  čtrnáct  let  později  (r.  1893)  černohorským  knížetem  a  králem, 

Nikolou  I.  Petrovičem.  Roku 1896  vznikl  Zákon  o  Knížecí  černohorské  knihovně 

a muzeu [MARKOVIĆ, 1999],  v němž byla  stanovena  povinnost  shromažďovat  díla 

publikovaná  na  území  Černé  Hory,  psaná  národním  jazykem,  napsaná  autory 

pocházejícími  z území  dnešní  Černé  Hory  či pojednávající  o Černé Hoře 

(tzv. montenegrika nebo černohorika). 

Prvním ředitelem knihovny byl jmenován Filip Kovačević, který se zasloužil o zřízení 

knihovního řádu,  generálního  a  dílčího  katalogu i  vytváření  prvních katalogizačních 

lístků. Knihovní fond byl  rozšiřován nakupováním a přijímáním darů, od roku 1905, 

na základě  Tiskového zákona,  také právem povinného výtisku (knihovna měla právo 

na 3 exempláře).

3.2.2 Období první a druhé světové války

V roce 1912 už  Královská knihovna1 vlastnila  přibližně 10 000 dokumentů,  více než 

100 rukopisů, velké množství prvotisků z tiskárny rodu Crnojevićů (1493-1496), staré 

tisky pocházející z Benátek a černohorská periodika. Ke konci první světové války však 

sbírky  během  okupace  rakouskými  vojenskými  jednotkami  utrpěly  vážné  ztráty 

[MARKOVIĆ, 1999].

V meziválečném  období  úlohu  centrální  a  vědecké  knihovny  Černé  Hory  převzala 

Knihovna  Státního  muzea  v Cetyni,  která  vznikla  převážně  z fondů  bývalé  dvorské 

knihovny. Tato knihovna vykonávala funkci ústřední knihovny do roku 1944.

1 Černá Hora se r. 1910 stala královstvím (viz 1.2 Historie bývalé Jugoslávie).
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3.2.3 Vývoj knihovny v nedávné historii

Po  druhé  světové  válce,  v roce  1946,  vznikla  Zemská  centrální  knihovna  v Cetyni, 

která zpočátku  působila  při  Státním muzeu.  Osamostatnila  se  ke konci  toho samého 

roku, byla umístěna do budovy bývalého Církevního soudu a poté do budovy bývalého 

dvora kralevice Danila. 

Početný  knižní  fond  vznikl  z knihoven  Státní  pedagogické  školy,  Bohosloví, 

Společnosti  přátel  Francie,  Italské  knihovny  „Dante  Alighieriho“  v Cetyni  a  také 

konfiskací některých soukromých sbírek. Fond se zvětšoval i díky povinným výtiskům 

z území SFRJ a darům.

Počátkem roku 1950 už knihovna disponovala více než 35 000 knihovními jednotkami. 

V říjnu 1951 knihovna získala pro své potřeby budovu bývalé francouzské ambasády, 

počátkem  roku  1964  i  budovu  bývalého  italského  velvyslanectví  a  v roce  1980 

byl postaven depozitář o rozloze 4 000 m2. 

Své současné jméno1 nese knihovna od roku 1964.

3.3 Současnost Ústřední národní knihovny

3.3.1 Základní informace

Ústřední  národní  knihovna  „Đurđe  Crnojeviće“ 

Republiky  Černá  Hora  (Centralna  narodna  biblioteka 

„Đurđe  Crnojević“  Republike  Crne  Gore; 

http://www.cnb.cg.yu/)  plní  funkci  národní,  depozitní, 

všeobecně naučné a centrální knihovny Republiky Černá 

Hora. 

Sídlí  v budově bývalého italského  velvyslanectví  (viz  obrázek  6)  na adrese  Bulevar  

Crnogorskih junaka 163, 81250 Cetyně, kde je umístěn  základní fond monografických 

a seriálových  publikací,  rukopisné  a  geograficko-kartografické  sbírky,  ředitelství 

knihovny, agentura CIP, agentury pro přidělování čísel ISBN a ISSN, COBISS centrum, 

Registrační služba a Bibliografické oddělení. 

1 Đurđe Crnojević byl v 15. století vladařem Černé Hory. Roku 1493 založil první státní a druhou cyrilskou tiskárnu 

v Evropě. [Centralna narodna biblioteka, 2005]
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V budově bývalé  francouzské  ambasády  (viz  obrázek  7),  na  adrese  Njegoševa  101, 

Cetyně, je umístěno Muzejní oddělení spolu s muzejně-archivním fondem obsahujícím 

sbírku montenegrik a sbírku starých a vzácných dokumentů2.

Knihovna využívá automatizovaný knihovní systém COBISS, verzi 5.1. 

3.3.2 Funkce a úkoly Ústřední národní knihovny

Ústřední národní knihovna v prvé řadě shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje tištěné 

i elektronické  zdroje  a vytváří  Černohorskou  národní  bibliografii.  Pracuje 

s mezinárodními standardy a řídí  se  Zákonem o knihovnické činnosti1 [MARKOVIĆ, 

1999].

Jejím  úkolem  je  prezentace  černohorského  písemného  kulturního  dědictví  a  péče 

o kulturní  potřeby  obyvatelstva.  Řídí  se  zásadami  rovného  přístupu  k informacím 

a poskytuje služby všem občanům Černé Hory bez rozdílu a omezení.

Jako vládní matiční knihovna se stará o rozvoj černohorského knihovnictví a knihoven, 

spolupracuje  s významnými  evropskými  i  světovými  knihovnami.  Koordinuje 

informačně-dokumentační a referenční činnost, poskytuje konzultace a dozor ostatním 

černohorským knihovnám.

Mezi  její  povinnosti  patří  zpracovávání  unikátního  soupisu  knihovních  materiálů, 

vytváření  CIP2,  prosazování  sdílené  katalogizace  v Černé  Hoře,  výzkumná  činnost, 

sbírání  a  zpracovávání  domácích  i  zahraničních  dokumentů  pojednávajících 

o Černé Hoře (popřípadě Jugoslávii) nebo psaných černohorskými autory.  Předmětem 

činnosti knihovny je také studium a popis jedinečných a vzácných sbírek z území Černé 

Hory [MARKOVIĆ, 1999].

Knihovna se na základě výzkumné činnosti věnuje rozsáhlé publikační činnosti, která se 

realizuje skrze následující edice: 

 Posebna izdanja 

2 Sbírka  byla  v průběhu  své  existence  obohacována  významnými  dary  černohorských  kulturních  i  politických 

osobností (například Pero Šoć, Nikola Đonović, Dušan Gvozdenović, Pavel Mijović).

1 V současné době se intenzivně jedná o nové podobě Zákona o knihovnické činnosti i o Statutu knihovny.

2 Dle mezinárodních standardů ISBD(M) a ISBD(S).
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Edice obsahující vědeckou literaturu, tematické bibliografie a publikace týkající 

se historie kultury Černé Hory.

 Fototipska izdanja 

Edice,  v níž  vycházejí  reprinty  nejcennějších  titulů  knih  a periodik  z ranného 

období černohorského tiskařství.

 Bibliografija 

Edice, která obsahuje bibliografie nejdůležitějších titulů černohorských periodik.

 Crnogorska bibliografija 1494-1994. godine1 

Souběžná  a  retrospektivní  národní  bibliografie  Černé  Hory  založená 

na teritoriálním, národním a předmětovém kritériu.

Zpracování Černohorské národní retrospektivní bibliografie bylo započato roku 

1979. Člení se na 4 celky: monografické publikace2, seriálové publikace3, články 

vydané v seriálových publikacích nebo sbornících4, díla a články o Černé Hoře 

a Černohorcích.

Černohorská souběžná národní bibliografie monografických publikací se začala 

zpracovávat  roku 1980,  ale  v  roce  1988 došlo  k přerušení  činnosti  z důvodu 

nedostatku  odborného  personálu  i výpočetní  techniky.  Tato  činnost  byla 

obnovena  až  roku  1999.  V roce  2004  se  začaly  zpracovávat  i  seriálové 

publikace.

 Bio-bibliografija 

Edice,  v níž  jsou  zpracované  osobnosti  z kulturního,  vědeckého,  uměleckého 

a veřejného života Černé Hory.

1 Počátky vytváření  černohorské bibliografie  sahají  do let  1955-1959, kdy knihovna publikovala  tituly  „Přehled 

tiskařsko-vydavatelské činnosti v Černé Hoře 1494-1954“ („Pregled štamparsko-izdavačke djelatnosti u Crnoj Gori 

1494-1954”),  „Vydavatelská činnost v Černé Hoře 1945-1958“ („Izdavačka djelatnost u Crnoj Gori 1945-1958“) 

a „Bibliografická data o Černé Hoře a Boce Kotorské“ („Bibliografski podaci o Crnoj Gori i Boki Kotorskoj“).

2 zpracované dle ISBD(M)

3 zpracované dle ISBD(S)

4 zpracované dle dříve platných pravidel Jugoslávského bibliografického institutu pro analytický popis seriálových 

publikací
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 Bibliografski vjesnik 

Časopis  Ústřední  národní  knihovny  Černé  Hory  a  Sdružení  knihovníků 

Černé Hory vycházející od r. 1961.

 Katalozi 

Informace o větších retrospektivních nebo tematických výstavách pořádaných 

Ústřední národní knihovnou. [MARKOVIĆ, 1999]

3.3.3 Vedení knihovny, organizační struktura

Ředitelkou  knihovny  se  stala  roku  2004  Jelena  Đurović (viz  obrázek  8),  jejím 

zástupcem  je  Dragan Mirković  a  hlavním  šéfredaktorem  vydavatelské  produkce  je 

bývalý  ředitel  Ústřední národní  knihovny,  Čedomir  Drašković.  V knihovně  působí 

celkem 77 odborných zaměstnanců.

Vnitřní struktura knihovny je tvořena z šesti hlavních oddělení: 

 Oddělení pro akvizici, využívání a ochranu knihovních fondů

 Oddělení pro odborné zpracování knihovních materiálů (viz obrázek 9)

 Oddělení služeb

 Bibliografické oddělení

 Oddělení pro rozvoj knihovnické činnosti

 Muzejní oddělení 

3.3.4 Služby veřejnosti, otevírací doba

Podmínky registrace uživatelů

Dle platného knihovního řádu se uživatelem knihovny může stát:

a) občan Srbska a Černé Hory starší 18ti let (po předložení občanského průkazu),

b) osoba mladší 18ti let (například maturant), která dostane od ředitele knihovny 

mimořádné svolení,

c) cizí státní příslušníci, kteří pobývají (trvale) na území Černé Hory (po předložení 

cestovního pasu),
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d) vědecké  instituce  a  organizace,  které  jsou  prostřednictvím  pověřeného 

pracovníka  kolektivními uživateli knihovny.

Právo  na  využívání  materiálů  a  služeb  knihovny  vzniká  registrací  a  uhrazením 

čtenářského poplatku podle platného ceníku knihovny. 

Vybrané poplatky spojené s užíváním knihovny

Ceník služeb a poplatků byl ustanoven na základě článku 41. Statutu Ústřední národní  

knihovny v Cetyni. 

REGISTRAČNÍ POPLATEK
roční 10,00 €
měsíční 3,00 €
třídenní 1,00 €

FOTOKOPIE
formát A4 0,10 €
formát A3 0,20 €

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY
skenování materiálů z fondu knihovny 0,15 €
tisk materiálu bez obrázků 0,10 €
tisk materiálu s ilustracemi (černobíle) 0,30 €
tisk materiálu s ilustracemi (barevně) 0,70 €

CIP
monografické publikace 10,00 €
periodické publikace 10,00 €

OSTATNÍ
rešeršní služby 1,00 €/hod.

Otevírací doba

Studovny
pondělí – pátek: 7,00 – 19,00

sobota: 7,00 – 14,00

Ostatní oddělení pondělí – pátek: 9,00 – 17,00

Služby

Knihovní  materiály  se  studují  výhradně  v čítárnách  knihovny  a  uživatelé 

si je objednávají prostřednictvím žádanek. Dodaná publikace se může využívat 30 dní. 

Uživatel je zodpovědný za vypůjčené dokumenty, dokud je nevrátí službě.

V knihovně  jsou  zřízeny  celkem  tři  studovny  –  dvě  se  nalézají  v budově  bývalého 

italského  velvyslanectví  a  jedna  v budově  bývalé  francouzské  ambasády.  Uživatelé 

v nich mohou studovat  knihovní  materiály  a  vyhledávat  v OPACu Ústřední  národní 

knihovny i sdíleném elektronickém katalogu. Služba využívání Internetu je poskytována 

v rámci ročního čtenářského poplatku. 
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Meziknihovní výpůjční služba

Knihovna  poskytuje  veřejnosti  vnitrostátní  i  mezinárodní  meziknihovní  výpůjční 

služby. Na výslovnou žádost jiné instituce (knihovny) se požadované publikace zapůjčí 

mimo Ústřední národní knihovnu, ale stále jsou k dispozici  pouze prezenčně v rámci 

studovny dané instituce. Publikace se půjčují pouze na lhůtu 30 dní a jedná se výhradně 

o monografické publikace vydané od roku 19501. 

Na  požádání  mohou  uživatelé  získat  kopie  článků  ze  seriálových  publikací,  ovšem 

pouze v mezích Zákona o duševním vlastnictví. 

3.3.5 Fondy a katalogy

Fondy

Knihovna  vlastní  přes  1 500 000  knihovních  jednotek.  V jejím  fondu  se  nachází 

význačné ucelené sbírky: montenegrika, sbírka rukopisů a dokumentačních materiálů, 

sbírka  starých  a  vzácných  knih,  fond  starých  černohorských  periodik,  sbírka 

kartografických dokumentů a sbírka hudebnin.

Muzejně-archivní fond 

 Montenegrika

Sbírka montenegrik obsahuje publikace:

a) jejichž  autory  jsou  Černohorci  (narozeni  v Černé  Hoře 

nebo černohorského původu), 

b) vydané nebo vytištěné na území dnešní Černé Hory (nezávisle na tématu 

a původci),

c) tematicky vázané na Černou Horu (bez ohledu na autora, jazyk i místo 

původu). 2

Velikost  fondu  monografií  se  pohybuje  kolem  30 000  knihovních  jednotek, 

z nichž velká část je unikátní a vzácná. 

Fond seriálových dokumentů obsahuje ucelené řady starých i současných novin 

a  časopisů  –  přibližně  1025  titulů  (více  než  65 000  jednotlivých  čísel). 

1 Publikace vydané do roku 1950 se mimo Ústřední knihovnu nezapůjčují.

2 Stejnými kritérii pro akvizici se řídí i černohorská národní bibliografie.
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Staré černohorské  časopisy  zahrnují  období  1835-1945  a  staré  noviny  1871-

1945. Současné časopisy a noviny zahrnují období 1946- .

 Sbírka starých a vzácných knih

Sbírka obsahuje staré knihy, vzácná vydání a miniatury. 

Nalézá  se  zde  devět  mimořádně  vzácných  rukopisů  (za  nejhodnotnější 

se považuje  rukopisný  cyrilský  kodex  „Otočnik“,  pocházející  z počátku 

čtrnáctého století), dvě latinské inkunábule („Noctes Atticae“ – Benátky r. 1477, 

„Epistolae sancti  Hieronymi“ – Benátky r.  1496), tři  paleotypy,  68 vzácných 

knih z 16. a 17. století,  staré  tisky psané v srbském jazyce  z 18.  století,  velké 

množství knih psaných cyrilicí z 19. století, první srbská periodika a dokumenty 

nepocházející z běžné vydavatelské produkce (ilegální díla, bibliofilská vydání, 

knihy  s poznámkami  či  věnováním  od  autora,  faksimile  starých  tisků,  díla 

vydávaná v malém nákladu a miniatury).

Katalogy

Elektronický katalog obsahuje přes 65 000 bibliografických záznamů monografických 

i seriálových publikací. Vytváření tohoto katalogu bylo započato v roce 1989. Nejprve 

byly  zpracovávány  konzervační  výtisky,  v roce  2003  se přistoupilo  ke  zpracování 

monografií a od roku 2004 probíhá automatizované zpracování seriálových dokumentů. 

Roku  2003  byl  uzavřen  lístkový  katalog,  který  je  však  stále  jediným  pramenem 

informací zpracovaných klasickým způsobem. V plánu je jeho retrospektivní konverze.

COBIB.CG je  souborný  elektronický  katalog  Černé  Hory1 [BULÍNOVÁ,  2004]. 

V současné době obsahuje přibližně 122 700 bibliografických záznamů [COBISS.CG, 

2002].

COLIB.CG je faktografická báze obsahující informace o knihovnách, které se podílejí 

na systému COBISS.CG. Spravuje ji Centrum pro VBCG (COBISS centrum). 

3.3.6 Legislativní rámec

Jak  již  bylo  výše  řečeno,  Ústřední  národní  knihovna  se  primárně  řídí 

Zákonem o knihovnické činnosti (Zakon o bibliotečkoj  djelatnosti)  z roku 1989, který 

však bude  v blízké době nahrazen modernější legislativou. 

1 resp. modul pro souborný katalog automatizovaného knihovního systému COBISS
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Dalším  zákonem,  který  přímo  ovlivňuje  její  činnost  je  Zákon  o  vydavatelské  

a nakladatelské  činnosti  (Zakon o  izdavašstvu)  z roku 2002,  který  ukládá  tiskárnám 

na území Černé Hory odevzdání 12 exemplářů povinných výtisků okamžitě po jejich 

vydání. Pokud je tiskárna situována mimo Černou Horu, povinnost odevzdání výtisků se 

přesouvá  na  vydavatele.  Mezi publikace,  které  podléhají  tomuto  zákonu,  patří 

monografie,  seriály,  hudebniny,  mapy,  audiální  a audiovizuální  dokumenty  jak 

na klasických tak i elektronických nosičích. 

Činnosti knihovny se dotýká také Zákon o ochraně kulturních památek (Zakon o zaštiti 

spomenika  kulture)  z roku  1994  a  Zákon  o  duševním  vlastnictví  (Zakon  o primjeni 

propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine) z 1. ledna 2006.

3.3.7 Virtuální knihovna Černé Hory

Účelem  projektu  Virtuální  knihovna  Černé  Hory  (Virtuelna  biblioteka  Crne  Gore; 

http://vbcg.cnb.cg.ac.yu/cobiss/)  je  propojení  černohorských  knihoven  v jednotný 

informační systém, který umožní uživatelům jednoduchý přístup k online dokumentům 

a  informacím,  jež  byly  vytvořeny  v rámci  systému  černohorských  knihoven 

nebo zprostředkovaně  v rámci  společné  mezinárodní  báze  COBIB  a dalších  online 

databázích.

V první  fázi  tohoto  projektu  se  uskutečnilo  propojení  Ústřední  knihovny 

s vysokoškolskými  knihovnami  a  vybranými  odbornými  i  veřejnými  knihovnami 

(například  s  Veřejnou  knihovnou  „Radoslava  Ljumoviće“  v  Podgorici1).  Pomocí 

Ústavu pro  informační  vědu  v Mariboru  (IZUM)  a  Fondu  otevřené  společnosti 

v Budapešti  byl  vytvořen  online  sdílený  katalog  obsahující  kolem 

45 000 bibliografických  záznamů.  Ve druhé  fázi  se  mají  připojovat  další  vědecké 

knihovny a vědecko-výzkumné organizace [COBISS.CG, 2002].

Zpočátku  byl  projekt  Virtuální  knihovny  značně  omezen  neexistencí  Centra VBCG, 

které by mělo zaštiťovat celý projekt (tj. reprezentovat systém i podílející se instituce, 

vykonávat  administrativní  a  právní  činnost,  spravovat  sdílený  katalog  apod.). 

V současné  době  tuto  funkci  zajišťuje  nově  vzniklé  COBISS centrum při Ústřední 

národní knihovně v Cetyni.

1 Narodna biblioteka "Radosav Ljumović" Podgorica
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4 NÁRODNÍ A UNIVERZITNÍ KNIHOVNA BOSNY 

A HERCEGOVINY

4.1 Specifika bosensko-hercegovského knihovnictví

Stát  Bosna  a  Hercegovina  se  skládá  ze  tří  samosprávních  entit:  Federace  Bosna 

a Hercegovina,  Republika  Srbská  a  distrikt  Brčko.  Toto  uspořádání  země  výrazně 

ovlivňuje právní, finanční i administrativní situaci bosensko-hercegovských knihoven 

a zapříčiňuje jistou decentralizaci knihovního systému [KUJUNDZIĆ, 2002]. 

Zdánlivé nejasnosti vyplývají už z určení samotné národní knihovny. Zatímco označení 

„národní  (narodna)  knihovna“  ve  smyslu  „lidové“  knihovny  (například  Narodna 

biblioteka  Mostar)  je  v Bosně  a  Hercegovině  poměrně  časté,  označení  „národní 

(nacionalna)  knihovna“  nese  pouze  Národní  a  univerzitní  knihovna  Bosny 

a Hercegoviny.  V některých  případech  je  na  úroveň  národní  knihovny  dosazována 

i Národní  a  univerzitní  knihovna  Republiky  Srbské  v  Banja  Luce  (Narodna 

i univerzitetska biblioteka Republike Srpske; http://www.nubrs.rs.ba). Ovšem děje se tak 

spíše  v  rámci  neregulérních  snah  Vlády  Republiky  Srbské  o  propagaci  knihovny 

v Banja Luce (dříve Narodna i Univerzitetska biblioteka Petar Kočić) jako exkluzivně 

srbské knihovny vzešlé ze srbské tradice [LJUCA, 2008]. 

Tyto snahy se zdají být paralelou k systematickému vytlačování nesrbských obyvatel 

a vymazávání  jejich  historie  i kultury  prostřednictvím  útoků  na  knihovny,  archivy 

a muzea v roce 19921. Ničení kulturních památek a památkových institucí,  používané 

jako  prostředek  manipulace  kolektivní  pamětí,  nebylo  praktikováno  pouze  srbskými 

radikály,  ale později také bosenskými  Chorvaty,  kteří  útočili  na mešity a muslimské 

knihovny [SUPPLE, 2005]. 

4.2 Historie Národní a univerzitní knihovny

4.2.1 Založení knihovny

Národní  a  univerzitní  knihovna  Bosny  a  Hercegoviny  byla  založena  roku  1945 

prostřednictvím  Nařízení  o  Národní  knihovně  Federální  Bosny  a  Hercegoviny 

ze dne 31. října1945, které bylo podepsáno tehdejším ministrem školství Ante Babićem. 

1 Zničeno bylo mimo jiné Národní muzeum, Orientální institut v Sarajevu a deset z šestnácti fakultních knihoven 

Univerzity Sarajevo [SUPPLE, 2005].
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Knihovna  byla  od  samého  počátku  podřízena  Ministerstvu  školství  a  plnila  funkci 

centrální  zemské  knihovny pro  celou  Bosnu a  Hercegovinu.  Mezi  její  hlavní  úkoly 

patřilo  umožňování  svým  uživatelům všestranné  poznávání  života  a  kultury  národů 

Bosny  a  Hercegoviny,  poskytování  vhodného  zázemí  jednotlivcům  i  institucím 

pro činnost v oblasti  umění  a věd,  napomáhání  zakládání  nových knihoven a rozvoji 

knihovnictví v Bosně a Hercegovině v rámci dohody s Ministerstvem školství Federální 

Bosny a Hercegoviny.

Roku  1951  byla  knihovně  poskytnuta  reprezentativní  budova  zvaná  Vijećnica  

(viz obrázek  10,  11),  která  v předchozí  době  sloužila  jako  radnice,  soud,  sídlo 

parlamentu či jako sídlo Bosensko-hercegovské akademie věd a umění.

Postupem času knihovna do svých fondů nasbírala přes 3 000 000 knižních jednotek, 

obsahujících přibližně 6 000 titulů periodik, 3 000 rukopisů a starých vzácných tisků, 

dosvědčujících všestranný a mnohonárodnostní charakter historie státu [The European 

Library, 2005]. Díky svému rychlému rozvoji získala funkci univerzitní knihovny.

4.2.2 Období občanské války 1992-1996, vývoj v nedávné historii

Během obléhání města Sarajeva v noci z 25. na 26. srpna 1992 knihovna následkem 

intenzivního bombardování  srbského dělostřelectva vyhořela a zničeno bylo na 90 % 

fondů  (viz  obrázek  12).  Její  zaměstnanci  nasazovali  své  životy  a  vbíhali  do hořící 

knihovny,  aby  zachránili  alespoň  hrstku  nejcennějších  dokumentů,  zatímco  bosenští 

Srbové  knihovnu  ostřelovali  z okolních  kopců  ještě  následující  dva  dny.  Zničením 

budovy knihovny byl zničen i symbol města Sarajevo. 

Třebaže válka ještě neskončila, snažil se personál knihovny o rekonstrukci knihovních 

sbírek  a  znovuobnovení  činnosti  knihovny1.  Velký  podíl  na  této  revitalizaci  měly, 

kromě  Vlády  Bosny  a  Hercegoviny,  také  významné  zahraniční  organizace  jako 

UNESCO  a Světová  banka  [The  European  Library,  2005].  OCLC   ve  spolupráci 

s knihovnou Michiganské univerzity kompilovalo online bibliografii děl zabývajících se 

Bosnou  nebo  publikovaných  v Bosně,  ve  světě  se  konaly  rozsáhlé  veřejné  akce 

pro podporu obnovy Národní a univerzitní knihovny2. 

1 Budova Vijećnica je rekonstruována dodnes.

2 V České republice se konala akce „Měsíc Bosny a Hercegoviny“ nebo „Knihy pro Bosnu“, jejímž organizátorem 

byla Národní knihovna České republiky.
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Knihovna  získala  budovu  Kasáren  maršála  Tita,  dnes  univerzitního  kampusu, 

kterou upravila  dle  svých  potřeb.  Obnovila  se  práce  na  souběžné  i  retrospektivní 

bibliografii Bosny a Hercegoviny,  bylo založeno  Centrum pro vzdělávání knihovníků 

a Laboratoř na restaurování a konzervování knihovních materiálů.

Problémem však zůstala otázka financování. Protože Daytonská mírová dohoda z roku 

1995  neřeší  otázky  kulturního  dědictví,  Národní  a  univerzitní  knihovna  Bosny 

a Hercegoviny se musí spoléhat na dobrou vůli místních politiků, kteří podporují spíše 

etnicky orientované kulturní akce. Přenesením moci do rukou regionálních vlád ztratily 

národní  instituce  své ekonomické  zázemí.  Roku  1994  byla  dokonce  Národní 

a univerzitní  knihovna  kvůli  nedostatku  finančních  prostředků  na  čas  uzavřena 

veřejnosti [RIEDLMAYER, 2007].

4.3 Současnost Národní a univerzitní knihovny

4.3.1 Základní informace

Národní a univerzitní knihovna Bosny a Hercegoviny (Nacionalna 

i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine; http://www.nub.ba) 

je  centrální,  depozitní  a univerzitní  knihovnou  Bosny 

a Hercegoviny s právem povinného výtisku. 

Knihovna  sídlí  na  adrese Zmaja  od  Bosne  8B,  71000  Sarajevo 

(viz obrázek  13,  14).  V prostorách  budovy působí  centra  pro ISBN,  ISSN1 a  ISMN. 

Knihovna se rovněž stala členem organizací IFLA, CDNL a CENL.

Národní  a  univerzitní  knihovna  používá  automatizovaný  knihovní  systém  COBISS, 

verzi 5.1.

4.3.2 Funkce a úkoly Národní a univerzitní knihovny

Primárním úkolem  Národní a univerzitní  knihovny je sbírání,  ochrana,  zpracovávání 

a propagace písemného kulturního dědictví Bosny a Hercegoviny. Důležitou oblastí její 

činnosti v rámci akvizice je snaha o alespoň částečné obnovení válkou zničeného fondu.

Národní a univerzitní knihovna má své služby poskytovat  odborné i laické veřejnosti 

bez ohledu na národnost, vyznání či politické smýšlení a prosazovat myšlenku volného 

přístupu k informacím.

1 k ISSN přistoupila knihovna v únoru 1998
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Mezi povinnostmi vycházejícími z jejích matičních funkcí patří zakládání, spravování 

a podporování knihoven a informačních služeb v Bosně a Hercegovině. Její doménou je 

podpora a poskytování průběžného vzdělávání knihovníků.

Národní a univerzitní knihovna Bosny a Hercegoviny plní funkce národní agentury CIP, 

ISBN, ISSN a ISMN a je depozitní knihovnou OSN, Světové banky a UNESCO.

4.3.3 Vedení knihovny, organizační struktura

Ředitelem Národní a univerzitní knihovny je dr. Ismet Ovčina, jeho zástupci jsou Amra 

Rešidbegović  a  Bedita  Islamović. V knihovně  pracuje  přibližně  70  odborných 

zaměstnanců. Vnitřní struktura knihovny sestává z několika stěžejních oddělení:

 Oddělení pro rozvoj a vzdělávání

 Referenční centrum1

 Informace a služby uživatelům

 Středisko pro ochranu a restaurování knihovních dokumentů

 Oddělení zvláštních sbírek

 Oddělení akvizice

 Oddělení pro zpracování knihovních dokumentů

 Oddělení bibliografie

4.3.4 Služby veřejnosti, otevírací doba

Otevírací doba

Oddělení  Národní  a  univerzitní  knihovny  Bosny  a  Hercegoviny  jsou  zpřístupněna 

akademické  a univerzitní  komunitě,  stejně  jako veřejné čtenářské  obci,  v otevíracích 

hodinách:

pondělí – pátek: 7,30 – 20,00
sobota: 8,00 – 16,00

1 Referenční centrum vědeckých informací bylo založeno v roce 1976 s cílem pružně pomáhat uživatelům v nalézání 

naučných, úředních i jiných informací, které jsou potřebné pro jejich vědecko-výzkumnou práci. Uživatelům jsou 

poskytovány  databáze  EBSCO (Business  Source  Premier,  Academic  Search  Premier,  Medline),  Web of  Science 

(Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index), Science Direct, 

Emerald a Scopus.
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Meziknihovní výpůjční služba

Knihovna  poskytuje  svým  čtenářům  meziknihovní  výpůjční  služby  i  mezinárodní 

meziknihovní výpůjční služby. 

Uživatel  může dle předchozí domluvy získat dokument  prostřednictvím emailu,  faxu 

či osobně. Lhůta výpůjčky ze zahraničních knihoven se pohybuje v rozmezí mezi třemi 

až  čtyřmi  týdny,  z Národní  knihovny  jsou  to  čtyři  týdny.  Objednaný  materiál 

ze zahraničí,  přednostně  knihy,  se  užívá  výhradně  v prostorách  Národní  knihovny, 

fotokopie článků apod. zůstávají v trvalém vlastnictví uživatele. 

4.3.5 Fondy, katalogy, bibliografie

Fond

Fond Národní a univerzitní knihovny Bosny a Hercegoviny je v současné době složen 

z dokumentů,  které byly zachráněny z hořící  budovy Národní a univerzitní  knihovny 

nebo byly darovány zahraničními institucemi na základě veřejných sbírek či získány 

nákupem  a  právem  povinného  výtisku.  V roce  2003  vlastnila  knihovna  přibližně 

400 000 knihovních jednotek.

Rukopisná sbírka

Zvláštním  znakem  bosensko-hercegovského  písemnictví  je  dominance  rukopisů 

a rukopisných knih až do devatenáctého století. 

 Sbírka rukopisů

Obsahuje přibližně tisíc kodexů psaných arabským, tureckým, perským, latinským, 

německým a italským jazykem. Kromě toho byly kodexy psané také různými druhy 

písma:  hlaholicí,  starou  církevní  cyrilicí,  bosenčicí,  latinkou,  řeckou  abecedou, 

arabským písmem nebo specifickou arebikou1.

Mezi  nejvzácnější  dokumenty  patří  „Kur´an“  (Korán)  z poloviny  osmnáctého 

století,  „Delail-ul-hajrat”  Abu  Abdallaha  iluminovaný  zlatem  z počátku 

devatenáctého  století  a dokumenty  archivu  rodiny  Čengićů  pocházející 

ze sedmnáctého  až  devatenáctého  století  a obsahující  originální  pečetě  i  podpisy 

osmanských vladařů.

 Sbírka archivní

1 bosenský jazyk psaný arabským písmem
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Archivní sbírka obsahuje jednotlivé dokumenty i tematické celky (například archiv 

Mehmed-bega  Kapetanoviće  Ljubušaka,  archiv  Jovana  Kršiće,  archivy  kulturně-

vzdělávacích sdružení „Napredak“ a „Prosvjeta“).

Sbírka rarit

Obsahuje přibližně 3 900 titulů starých a vzácných knih. Největší hodnotu mají  čtyři 

inkunábule  vytištěné  v Benátkách  a  v Tübingenu.  Ve sbírce  jsou  zastoupeny  tištěné 

dokumenty ze sedmnáctého a osmnáctého století, mezi nimiž vynikají především staré 

tisky  Matije Divkoviće  tištěné  bosenčicí  v  bosenském  jazyce  a  dokumenty 

z devatenáctého století, kdy se v Sarajevu a Mostaru rychle rozvíjel tisk knih i periodik. 

Dvacáté  století  je zastoupeno  bibliofiliemi,  faksimilemi,  originály  z malých  nákladů, 

miniaturními knihami či zdobenými tituly.

Kartografická sbírka

Obsahuje  geografické  mapy  (přehledové,  tematické,  topografické),  staré  geografické 

a rukopisné  mapy,  plány  a  atlasy.  Mapy  se  rozlišují  dle  měřítka  a  stáří.  Sbírka 

se orientuje na teritorium Bosny a Hercegoviny, Jugoslávii a jihoslovanské země. 

Mezi  nejcennější  exempláře  patří  kartografické  dokumenty  „Sclavoniae,  Croatiae,  

Carniae,  Istriae,  Bosniae  finitimarumque  regionu  nova  descriptio“  od  Augustina 

Hirschvogela  z roku  1565,  „Sclavonia,  Croatia,  Bosnia  cum  Dalmatiae  parte“ 

od Gerharda Mercatora z roku 15901 a „Il regno della Bosnia, diuso nelle sue Proinciae  

principali“ od Giacoma Cantelli di Vignola z roku 16892.

Sbírka grafik

Obsahuje  velké  množství  plakátů,  kalendářů,  pohlednic,  portrétů,  uměleckých  děl, 

výstavní katalogy a turistické prospekty. Specializuje se na staré pohlednice bosenských 

měst. 

Rakouská knihovna

Rakouská knihovna a čítárna byla otevřena v prostorách Národní a univerzitní knihovny 

Bosny a Hercegoviny 18. února 1999. Vznik rakouské knihovny inicioval  Rakouský 

kulturní  institut.  Fond  knihovny  obsahuje  téměř  4 000  knih,  audiokazet,  periodik 

a dalších typů dokumentů.

1 jiné zdroje uvádějí rok vzniku 1631 [ŠAHMANOVIĆ, 2006]

2 Jednalo se o první regionální mapu Bosny a Hercegoviny [ŠAHMANOVIĆ, 2006].
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Katalogy

Automatizované  zpracování  knihovních  jednotek  začalo  v Národní  a  univerzitní 

knihovně už v roce 1988, avšak roku 1992, při požáru knihovny, nebyly zničeny pouze 

knihovní  dokumenty,  ale i veškeré počítačové  vybavení  a katalogy.  Knihovna začala 

s opětovným  automatizovaným  zpracováním  roku  1998,  takže  v současné  době 

uživatelé vyhledávají v lístkových katalozích i katalogu automatizovaném.

Abecední  katalog  monografických  publikací   -  bosniak   obsahuje  informace 

o publikacích z fondu bosniak1.

Abecední  katalog  monografických  publikací obsahuje  informace  o  více  než 

300 000 publikací  přístupných  uživatelům.  Vyhledává  se  v něm  prostřednictvím 

příjmení autora. Má-li publikace více než tři autory, vyhledává se podle názvu.

Abecední katalog seriálových publikací  ,   v němž se vyhledává pomocí názvu publikace.

Systematický katalog, v němž se vyhledává podle MDT.

COBIB.BH je souborný katalog budovaný jako produkt a nástroj sdílené katalogizace 

v zemi  [BULÍNOVÁ,  2004].  Podílí  se  na  něm  22  knihoven  a  obsahuje  přibližně 

257 100 záznamů [COBISS.BH, 1999].

COLIB.BH je faktografická báze obsahující informace o knihovnách, které se podílejí 

na systému COBISS.BH. Spravuje ji ViBBiH centrum.

Bibliografie

Povinnost  vytváření  Národní  bibliografie  Bosny a  Hercegoviny byla  knihovně dána 

legislativou už v roce 1945. Národní bibliografie je vypracovávána na základě práva 

povinného  výtisku  a  na  doporučení  UNESCO  jsou  zpracovávány  i  dokumenty 

označované jako bosniaka.

Po  prvotních  obtížích  s  vypracováním  retrospektivní  bibliografie  byla  roku 1953 

publikována první souběžná bibliografie, „Bosanskohercegovačka bibliografija knjiga 

1 Jako bosniaka jsou označována: 

a) díla autorů, kteří se narodili na území Bosny a Hercegoviny,

b) díla  autorů,  kteří  se  sice  nenarodili  na  území  Bosny a  Hercegoviny,  ale  žili  tady,  tvořili  a  podíleli  se 

na kulturním rozvoji země,

c) díla anonymních autorů, u kterých je prokázaný původ z Bosny a Hercegoviny,

d) díla vytištěná nebo publikovaná na území Bosny a Hercegoviny bez ohledu na původ autora nebo jazyk,

e) díla bosensko-hercegovských institucí a organizací bez ohledu na místo jejich vzniku či jazyk.
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i brošura  1945-1951“.  Roku  1954,  zásluhou  Đorđe  Pejanoviće,  vyšla  Bosensko-

hercegovská  bibliografie  knih  a  brožur  za  rok  1952  („Bosanskohercegovačka 

bibliografija knjiga i brošura za 1952. godinu“). V následujících letech byly vytvořeny 

dvě  nové  řady:  bibliografie  periodik,  bibliografie  příloh  a  článků  z bosensko-

hercegovských časopisů. 

Bosensko-hercegovská souběžná národní bibliografie 

 Bibliografie  monografických  publikací.  Řada  A –  Bibliografie  se  zpracovává 

pomocí mezinárodního standardu ISBD(M) a využívá komunikačního formátu 

COMARC/B.  Věcný  popis  je  tvořen  pomocí  MDT.  Součástí  jednotlivých 

svazků  souběžné  bibliografie  je  i  rejstřík  názvů,  rejstřík  jmen  a  předmětový 

rejstřík. Vychází každý rok. 

 Bibliografie seriálových publikací. Řada B – Obsahuje seriálové publikace, které 

vycházejí  na  území  Bosny  a  Hercegoviny  nebo  patří  do  fondu  bosniak. 

Bibliografické záznamy jsou tvořeny pomocí mezinárodního standardu ISBD(S) 

a klasifikovány pomocí MDT. Vychází každý rok. 

 Bibliografie  příloh  v seriálových  publikacích.  Řada  C -   Obsahuje  zvláštní 

přílohy  z bosensko-hercegovských  časopisů  a  sborníků.  Komunikačním 

formátem je COMARC/B,  bibliografické  záznamy jsou klasifikovány pomocí 

MDT. Součástí je i analytický popis. 

Bosensko-hercegovská národní retrospektivní bibliografie

První pokus o vytváření retrospektivní bibliografie bosensko-hercegovských knih byl 

učiněn v rámci činnosti  Institutu pro výzkum Balkánu v Sarajevu v letech 1904-1918. 

Snahy o vedení bibliografie však ustaly se zánikem této instituce. 

Založením  Národní  a  univerzitní  knihovny  Bosny  a  Hercegoviny  v roce  1945  byla 

legislativně  ustanovena  povinnost  vytvářet  retrospektivní  bibliografii.  V roce  1956 

vznikla  Komise  pro vytváření  bibliografie,  o  čtyři  roky později  její  funkci  převzala 

Bibliografická služba. 

Anto  Slavko  Kovačić,  jeden  z knihovníků  v Oddělení  pro bibliografické  zpracování, 

vydal  práce  „Bio-bibliografija  franjevaca  Bosne  Srebrene.  Prilog  povijesti  hrvatske 

književnosti  i  kulture“  a  „Kompleksno  istraživanje  bosanskohercegovačke  pisane 

produkcije i izrada retrospektivne bibliografije“. 
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Knihovna  vydala  v rámci  své  činnosti  první  bibliografii  bosensko-hercegovské 

literatury od Ferdinanda Velce  „Bibliografska  građa o Bosni  i  Hercegovini  :  1488-

1918“1, jež byla uspořádána Vjekoslavem Hunskim a Budimirem Miličićem, dále dílo 

„Bibliografije  serijskih  publikacija  :  1945-1949“,  sestavené  Nadou  Milićević, 

či publikaci  „Priloga  bibliografiji  bibliografija  Bosne  i  Hercegovine“.  Nejnovější 

publikovanou  bibliografií  je  Bibliografie  knih  Bosny  a  Hercegoviny  od  roku  1992  

do roku 1996. 

4.3.6 Legislativní rámec

V současné  době  je  činnost  knihovny  upravována  Zákonem  o  knihovnické  činnosti, 

který  vešel  v  platnost  v  říjnu  1995.  Očekává  se,  že  tento  zákon  bude  buď  znovu 

potvrzen Parlamentem Bosny a Hercegoviny nebo bude na jeho základě vytvořen zákon 

nový.  V zákoně  je  ukotvena  povinnost  vydavatelů  a tiskařů  Bosny  a  Hercegoviny 

odevzdávat 10 exemplářů povinných výtisků.

4.3.7 Domácí a zahraniční spolupráce

Mezinárodní  spolupráce  se  uskutečňuje  především  skrze  výměny  pracovníků, 

mezinárodní meziknihovní výpůjční službu a knižní směnu. 

Knihovna podepsala  smlouvy o spolupráci  s Národní knihovnou Srbska v Bělehradě, 

Národní  a  univerzitní  knihovnou  v Záhřebu  a  Alexandrijskou  knihovnou  v Egyptě. 

Snaží se o zintenzivnění spolupráce s ostatními knihovnami země, především co se týče 

rozvoje  a  rekonstrukce  knihovnických  služeb  a  fondů  poničených  ozbrojenými 

konflikty. Zapojila se do projektu „The European Library“, jako řadový člen.

4.3.8 Virtuální knihovna Bosny a Hercegoviny

Projekt  Virtuální  knihovna  Bosny  a  Hercegoviny (http://www.vibbih.ba; 

http://www.cobiss.ba/)   byl  zřízen  Národní  a  univerzitní  knihovnou 5.  května  2005. 

Virtuální  knihovna  vznikla  v rámci  mezinárodního  projektu  COBISS.net  a skrze 

1 Čech Ferdinand Velc působil v Bosně a Hercegovině celkem 25 let. Na bibliografii bosensko-hercegovské literatury 

pracoval 15 let a shromáždil cca 8 000 bibliografických jednotek. Jejímu vydání v březnu roku 1917 zabránil rozpad 
Rakouska-Uherska a bibliografie  byla  vydána až po více než sedmdesáti  letech, v roce 1991. V té době se počet 
bibliografických jednotek musel snížit z důvodu ztráty o 3 200 bibliografických jednotek. V roce 1992 byl zničen 
téměř celý náklad prvního a jediného vydání Velcovy bosensko-hercegovské bibliografie. Kromě bibliografie Bosny 
a Hercegoviny zpracoval Ferdinand Velc také bibliografii Černé Hory (cca 5 000 bibliografických jednotek), kterou 
potkal stejný osud [LJUCA, 2008].
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souborný katalog COBIB.BH je v ní  v současné době zapojeno celkem 22 knihoven 

z celého území Bosny a Hercegoviny. 

Projektu  předcházelo  vytvoření  COBISS  Centra,  které  se  zapojilo  do  projektu 

COBISS.net v únoru 1998, ale kvůli velkým finančním potížím byla jeho činnost v září 

2004 pozastavena. Veškeré vybavení bylo uloženo v prostorách Národní a univerzitní 

knihovny.  V prosinci  2004  rozhodlo  Ministerstvo  školství  a  vědy kantonu  Sarajevo 

o reaktivaci  systému  COBISS.BH  v podobě  Virtuální  knihovny.  Následně  vzniklo 

ViBBiH centrum, které projekt v současné době zastřešuje, koordinuje a spravuje.
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5 E-LEARNINGOVÝ PROJEKT

Smyslem nově koncipovaného multimediálního e-learningového projektu je vytvoření 

uceleného souhrnu ověřených a přefiltrovaných informací o oboru knihovnictví. 

Projekt je rozdělen do dílčích oblastí, jejichž součástí je i databáze národních knihoven 

světa. Informace získané na základě bakalářských prací jsou strukturované, zestručněné 

a rozdělené do podoby jednotlivých hesel. 

E-learningový  projekt  se  odehrává  v prostředí  Moodle,  což  je  softwarový  balíček 

pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Jedná se o neustále 

se  vyvíjející  projekt,  navržený  na  základě  sociálně  konstruktivistického  přístupu 

ke vzdělávání [DOUGIAMAS, 2008].

Práce „Národní  knihovny vybraných  zemí bývalé  Jugoslávie“  bude v rámci  projektu 

členěna  do  samostatných  tematických  sekcí,  jejichž  cílem  bude  podání  základních 

informací a postřehů z oblasti jednotlivých národních knihovnictví Srbska, Černé Hory 

a Bosny a Hercegoviny, stejně jako zprostředkování bližšího pohledu na jejich národní 

knihovny prostřednictvím strukturovaných hesel, obrazových příloh a odkazů.

Oddíly jednotlivých  národních  knihoven  obsahují  zdánlivě  samostatné  výukové 

materiály týkající  se historie,  základních  údajů,  služeb,  fondů, katalogů,  bibliografií, 

legislativního  rámce  a domácích  i  zahraničních  projektů.  K této  hierarchizaci  je 

přistoupeno z důvodu dosažení maximální přehlednosti. 

Multimediální  e-learningový  projekt  o  národních  knihovnách  vybraných 

jihoslovanských  zemí  je  určen  především  studentům  oboru  Informační  studia 

a knihovnictví i studentům Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze.
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6 ZÁVĚRY

Balkánský poloostrov byl neklidným místem od samého počátku ranného středověku. 

Na poměrně malém prostoru se setkávaly různé kultury,  náboženství i etnika,  jejichž 

vzájemné působení ovlivňovalo utváření jednotlivých národů. Oblast jihoslovanských 

zemí  by  se  dala  charakterizovat  jako  nestálá,  výbušná,  ale  i  svérázná,  originální 

a inspirující.  Právě díky míšení kultur vznikaly jedinečné písemné památky,  které se 

staly nejcennějším fondem knihoven Srbska, Černé Hory a Bosny a Hercegoviny. 

Historický vývoj vybraných národních knihoven je různý. Zatímco národní knihovny 

Srbska a Černé Hory vznikly na počátku 19. století,  Národní a univerzitní  knihovna 

v Sarajevu byla  založena až po druhé světové válce.  Odlišné je také etnické složení 

obyvatelstva,  Černá  Hora  spolu  s  Bosnou  a  Hercegovinou  patří  mezi  národnostně 

nejméně homogenní státy Evropy.

Společným  specifickým  rysem  národních  knihoven  Srbska,  Černé  Hory  a  Bosny 

a Hercegoviny  je  jejich  úzké  propojení  s osudem  své  země.  Knihovny  byly  během 

ozbrojených konfliktů opakovaně drancovány a ničeny a vždy trvalo dlouhou dobu, než 

se z těchto citelných zásahů do svého přirozeného vývoje vzpamatovaly.  Nejcitelněji 

zasáhla  Národní  knihovnu Srbska  první  a  druhá světová  válka,  kdy knihovna přišla 

o velkou  většinu  svých  fondů  bombardováním.  Ústřední  národní  knihovna  v Cetyni 

utrpěla  drancováním  rakousko-uherských  vojsk  v průběhu  první  světové  války 

a Národní a univerzitní knihovna v Sarajevu se dodnes nevzpamatovala ze zničení 90 % 

svého fondu v roce 1992. Situace v sarajevské knihovně je o to tragičtější, že v jejím 

případě  se  jednalo  o  cílené  ničení  kulturního  dědictví  dokládajícího  multikulturalitu 

státu ve snaze o manipulaci kolektivní paměti.

Z celkového srovnání těchto knihoven vychází nejlépe Národní knihovna Srbska, která 

v současné  době  prochází  organizační  reformou  i  celkovou  rekonstrukcí  budovy. 

Knihovna  má  nejrozsáhlejší  fond,  nejvíce  zaměstnanců  a  nejvíce  kontaktů 

se zahraničními institucemi.  Snaží se o plnohodnotné zařazení mezi moderní národní 

knihovny Evropy a  o  vůdčí  postavení  mezi  kulturními  institucemi  Srbska.  Hlavním 

úkolem,  který vytyčil  stávající  ředitel,  je  vytvoření  moderního  podnětného prostředí 

pro objevy, výzkum, práci, vzdělávání, rozvoj kreativity i pro trávení volného času.
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Ústřední  národní  knihovna  „Đurđe  Crnojeviće“  v Cetyni  bojuje  s nedostatečnými 

finančními  prostředky.  Její  fond  je  poměrně  malý,  národní  knihovnictví  sužuje 

nedostatek  odborných  knihovnických  pracovníků  a  knihovna se  jen  pomalu  dostává 

do povědomí zahraničních paměťových institucí i veřejnosti. Dle nové koncepce vize 

rozvoje má Ústřední národní knihovna sloužit vědění, vzdělávání, paměti a literatuře. 

Má  umožňovat  volný  přístup  k  informacím  odborného,  vzdělávacího  a kulturního 

charakteru a sloužit jako základ a podnět celkového rozvoje Černé Hory.

Národní  a  univerzitní  knihovna  Bosny  a  Hercegoviny  je  knihovnou  s nejmenším 

fondem,  který je směsicí  zachráněných dokumentů  z hořící  budovy  Vijećnice a  darů 

od domácích i zahraničních organizací. Její knihovnictví není příliš rozvinuté, třebaže 

má poměrně širokou základnu odborných pracovníků. Situace bosenské knihovny není 

jednoduchá  ani  v rámci  financování,  kde  není  zcela  ujasněné,  která  z vládních 

či kantonálních  institucí  má  Národní  a  univerzitní  knihovnu spravovat.  Proto je  tato 

paměťová instituce stále odkázána spíše na zahraniční než domácí pomoc. 

V případě, že se  jmenované státy stabilizují, vyřeší palčivé etnické problémy a začnou 

prosperovat,  je  velmi  pravděpodobné,  že  prognóza  vývoje  národních  knihoven 

i národního knihovnictví všeobecně bude spíše pozitivní. Poslední informace z Kosova 

však hovoří o opaku.

Primárním cílem této bakalářské práce bylo  vytvoření  uceleného pohledu na historii 

vybraných  národních  knihoven  a  na  současnou  situaci a  stav,  v nichž  se  jednotlivé 

knihovny  i  národní  knihovnictví  nachází.  Byly  získány  aktuální  informace  nejen 

o historii  států  bývalé  Jugoslávie,  ale  i  o  organizační  struktuře  vybraných 

jihoslovanských  knihoven,  stavu  fondů,  počtu  bibliografických  záznamů 

a o mezinárodní  spolupráci  na projektech.  V rámci  jednotlivých  kapitol  byly 

zaznamenány  nejzajímavější  rysy  národních  knihovnictví  i  jmenovány  významné 

osobnosti  stojící  v čele  národních  knihoven.  Nastíněna  byla  také  problematika 

ozbrojených konfliktů a jejich dopadů na knihovny.

Autorce  se  bohužel  nepodařilo  získat  aktuální  informace  o  velikosti  fondu  Národní 

a univerzitní knihovny Bosny a Hercegoviny (údaj je z roku 2003), ani bližší informace 

o službách poskytovaných  touto knihovnou či  ceník služeb pro srovnání  s ostatními 

knihovnami. 
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Tato práce je jedním z podkladů pro plánovaný e-learningový projekt,  mezi  její cíle 

tudíž  patří  vytvoření  části  výukového  multimediálního  projektu v prostředí  Moodle, 

který  bude  k dispozici  studentům  oboru  Informační  studia  a  knihovnictví  nebo 

studentům Vyšší odborné školy informačních služeb. 

Záměrem práce bylo podání celistvých stručných informací, které mohou být využity 

jako podklad pro diplomovou práci.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ABDOS - Sdružení knihoven a dokumentačních středisek pro výzkum východní, 
střední a jihovýchodní Evropy (Die Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken 
und  Dokumentationsstellen  der  ost-,  ostmittel-  und  südosteuropa-
Forschung)

CDNL -  Konference  ředitelů  národních  knihoven  (Conference  of  Directors 
of National Libraries)

CECUP - Středo- a východoevropská platforma uživatelů autorských práv (Central  
and Eastern European Copyright User Platform)

CENL -  Konference  ředitelů  evropských  národních  knihoven  (Conference 
of European National Librarians)

CERL - Konsorcium evropských vědeckých knihoven (Consortium of European 
Research Libraries)

CIP - katalogizace v publikaci (Cataloguing in Publication)

COBISS - Kooperační online bibliografický systém a služby (Co-operative Online 
Bibliographic System and Services)

DOI - Identifikátor numerického objektu (Digital Object Identifier)

EBLIDA - Evropská  kancelář  knihovnických,  informačních  a  dokumentačních 
sdružení (European Bureau of Library,  Information and Documentation 
Associations)

ELAG -  Evropská  skupina  pro  automatizaci  knihoven  (European  Library 
Automation Group)

FYROM - Bývalá Jugoslávská republika Makedonie (Former Yugoslav Republic of  
Macedonie)

ICDL - Mezinárodní dětská digitální knihovna (International Children’s Digital  
Library)

IFLA - Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (International  
Federation of Library Associations and Institutions)

IFLA/FAIFE - Svobodný přístup k informacím a svoboda projevu (Freedom to Access  
to Information and Freedom of Expression)

ISAN - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálních dokumentů (International  
Standard Audiovisual Number)

ISBD -  Mezinárodní  standardní  bibliografický  popis  (International  Standard 
Bibliographic Description)

ISBN -  Mezinárodní  standardní  číslo  knihy  (International  Standard  Book 
Number)

ISMN - Mezinárodní  standardní  číslo  hudebnin (International  Standard Music 
Number)

ISSN - Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace (International Standard 
Serial Number)
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IZUM - Ústav pro informační vědu v Mariboru(Institut informacijskih znanosti)

LAN - místní počítačová síť (Local Area Network)

LIBER -  Sdružení  evropských  vědeckých  knihoven  (Ligue  des  bibliothèques  
européennes de recherche)

KoBSON -  Konsorcium  knihoven  v Srbsku  pro  běžnou  akvizici  (Konzorcijum 
biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku)

MDT - Mezinárodní desetinné třídění

MVS - Meziknihovní výpůjční služba

MMVS - Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba

NATO - Severoatlantický pakt (North Atlantic Treaty Organisation)

OCLC - Automatizované  knihovní  středisko s  interaktivním přístupem (Online 
Computer Library Center)

OCR - optické rozpoznávání znaků (Optical Character Recognition)

OPAC - veřejně přístupný online katalog (Online Public Access Catalogue)

OSCE -  Organizace  pro  bezpečnost  a  spolupráci  v Evropě  (Organization 
for security and cooperation in Europe)

OSN - Organizace spojených národů

SNTIJ - Systém vědeckých a technických informací Jugoslávie (Sistem 

naucnih i tehnoloskih informacija Jugoslavije)

TEMPUS -  Evropský  výměnný  program  pro  univerzitní  studia  (Trans-European 
Mobility Program for University Studies)

UBCIM -  Univerzální  bibliografická  kontrola  a  Mezinárodní  program  MARC 
(Universal Bibliographic Control and International MARC Programme)

UNESCO -  Organizace  Spojených  národů  pro  výchovu,  vědu  a  kulturu  (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

VBCG - Virtuální knihovna Černé Hory (Virtuelna biblioteka Crne Gore)

WHO - Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
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