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Abstrakt 

 
Historický kabinet je jednou z dílčích knihoven Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. Založen byl v roce 1882 jako knihovna pro historický seminář. V současné 

době plní informační potřeby studentů a vyučujících historie. Bakalářská práce se zaměřuje na 

postižení způsobů zpracování fondu této knihovny, zejména na akvizici, katalogizaci 

a organizaci knihovního fondu. Hlavní přínos práce tkví v charakteristice problémových 

bodů, které vyvstávají právě ve spojení se zpracováním tohoto fondu. 

 

Klíčová slova: 

Historický kabinet, vysokoškolská knihovna, akvizice, katalogizace, organizace knihovního 

fondu, zpracování knihovního fondu 

 

Abstract  

Historical cabinet is one of the sub-libraries of the Faculty of arts of Charles 

University in Prague. It was founded in 1882 as a library for historical seminar. At present it 

is determined on the information needs of students and teachers of history. This thesis focuses 

on methods of processing book collections of the library, especially the acquisition, 

cataloging and organizing the library collection. The main contribution of this thesis lies in 

the characteristics of problem points that arise precisely in connection with the processing of 

the fund. 
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collection, processing book collection
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Seznam zkratek 
 

AV ČR – Akademie věd České republiky 

ČR – Česká republika 

HK – Historický kabinet Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

OPAC – Online public access catalog  

SVI – Středisko vědeckých informací 

ÚČD – Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

ÚHSD – Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze 

ÚISK – Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze 

UK – Univerzita Karlova v Praze 

ÚSD – Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

ÚVT – Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze 
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Předmluva 
 

V následující bakalářské práci je charakterizován Historický kabinet jako jedna 

z dílčích knihoven Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hlavním cílem je analyzovat 

zpracování knihovních fondů včetně akvizice, katalogizace a jejich organizace. Práce přináší 

základní pohled na tuto vysokoškolskou knihovnu a její fungování. Základní osnovou popisu 

knihovny je dekompozice knihovny podle Anny Stöcklové podle skript z roku 2012.   

Bakalářská práce je členěna do čtyř kapitol a čtyř podkapitol. V první je rozebrán 

historický vývoj knihovny od jejího otevření až do nedávné doby. Druhá se věnuje 

současnému stavu. V ní je popsána struktura knihoven na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy, zaměstnanci Historického kabinetu, čtenáři a statické prvky knihovního fondu. 

V následující části jsou mapovány dynamické prvky knihovního systému. U akvizice je důraz 

kladen na způsoby nákupu knih, jak často se provádí a kolik se nakupuje knih. V úseku 

o katalogizaci je popsán zejména proces rekatalogizace a projekty s ním související. Další část 

se věnuje organizaci knihovního fondu, uskladnění dokumentů a jejich ochraně, způsobu 

stavění jednotek ve skladech. V základních bodech jsou také popsány služby čtenářům. 

Závěrečná kapitola se zabývá problematickými body zpracování fondů, které se v HK 

vyskytují. Zároveň je zde i částečně nastíněno možné řešení těchto nedostatků. Celou práci 

rámuje úvod a závěr. Celkem má bakalářská práce 81 109 znaků, což je 45 normostran. 
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Úvod 
 

Pro téma své bakalářské práce jsem si vybrala knihovnu Historického kabinetu, která 

funguje jako jedna z dílčích knihoven Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhodla jsem 

se pro ni z osobních důvodů, jelikož v ní pracuji jakožto stipendista a vykonávám běžné 

knihovnické práce, zejména spojené s katalogizací.  

Ve své práci jsme se zaměřila právě na problematiku zpracování fondu HK. Jako 

východisko pro svoji práci jsem využila skripta Anny Stöcklové o dekompozici knihoven 

z roku 2012, kde jsou charakterizovány stěžejní součásti systému knihovny. Ten se skládá ze 

statických a dynamických prvků. Mezi statické patří knihovní fond, zařízení, zaměstnanci 

a čtenáři knihovny, naopak dynamické procesy jsou akvizice, katalogizace, organizace 

knihovního fondu a katalogizace. Všechny tyto dílčí úkony jsou alespoň částečně v práci 

zachyceny. Hlavní důraz je poté kladen na problematiku zpracování, jak se nakupují 

dokumenty, katalogizační postupy a organizaci knihovního skladu. Zároveň jsem chtěla 

nastínit kontinuální vývoj Historického kabinetu od jeho vzniku až do současnosti. 

Informace potřebné pro tvorbu mé bakalářské práce jsem získala zejména z rozhovorů 

a emailové korespondence. Fakta o stavění fondu, katalogizaci a dalších procesech vycházejí 

také z mých osobních zkušeností a průzkumu v knihovně HK. Rozhovory jsem vedla 

s vedoucí HK PhDr. Martinou Soukupovou a zaměstnankyní SVI PhDr. Helenou 

Dewetterovou, která pracuje na FF UK již řadu let a zná mnohá fakta o fungování zdejších 

knihoven. Pomohla mi zejména se statistickými údaji. Současně jsem vedla i emailovou 

komunikaci s ředitelkou SVI PhDr. Klárou Rösslerovou, které mi poskytla údaje o projektu 

retrokonverze. Další informace jsem získala z internetových stránek knihovny FF UK. 

K zachycení historického vývoje jsem navštívila Archiv Univerzity Karlovy, kde je uložen 

jeden svazek dokumentů k chodu Historického semináře v meziválečném období. Z něho 

jsem vyčetla i některé informace ke knihovně. Přímo v Historickém kabinetě se zachovalo 

několik šanonů o jeho fungování ve druhé polovině 20. století, ze kterých jsem také čerpala. 

Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl podat ucelený obraz problematiky 

zpracování fondu Historického kabinetu FF UK. Hlavním záměrem bylo prozkoumat způsoby 

práce vztahující se ke knihovnímu fondu a nalézt odpovědi na otázky, jež s ním souvisejí. 

Kolik má knihovna jednotek? Jaké typy dokumentů uchovává? Jak probíhá akvizice? Jaké 

jsou způsoby uskladnění knih? Při psaní této bakalářské práce bylo dodrženo zadání 

a předpokládaná osnova ve svém původním znění. 
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1. Historie knihovny Historického semináře 
 

Počátky Historického kabinetu jsou spojeny s proměnou výuky historie v 70. letech 

19. století. V této době začaly vznikat na filozofické fakultě semináře k jednotlivým vědním 

oborům, kde se více procvičovala probíraná látka. Historický seminář byl otevřen 

v akademickém roce 1873/74, vedení se ujal Konstantin Höfler
1
 a Otto Hirschfeld.

2
 Pro 

potřeby výuky byla založena sbírka map a knihovna, většinu fondu tvořily dary od vedoucích 

semináře. Na začátku svého působení měla 621 svazků, na konci 70. let 19. století už téměř 

dva tisíce knih. [HAVRÁNEK, 1997, s. 172]  

Tato knihovna historického semináře nicméně přešla po rozdělení univerzity na 

německou fakultu. K tomuto rozdělení univerzity došlo z nacionálních důvodů, kdy se 

představitelé české inteligence snažili získat prostor pro další rozvoj vzdělaných vrstev české 

společnosti. Před rozdělením byla Karlo-Ferdinandova univerzita pod německým vlivem 

a čeští badatelé na ní nacházeli stěží uplatnění. Každý z profesorů a dalších učitelů si mohl 

rozhodnout, na kterou z nově vzniklých univerzit přejde, zároveň s ním přešel i jeho seminář. 

Na českou filozofickou fakultu se přemístil jenom filologický a slovanský seminář. Německá 

fakulta tak získala většinu učebních pomůcek, sbírek apod. [HAVRÁNEK, 1997, s. 259] 

Tento stav rozdělení trval až do zrušení německé univerzity po druhé světové válce. Knihy 

o historii se poté dostaly do Historického kabinetu, kde je najdeme dodnes. 

Po rozdělení univerzity museli začít čeští historikové, a nejenom oni, budovat seminář 

znovu. Stalo se tomu tak hned v prvním roce fungování české filozofické fakulty. Do jeho 

čela se postavili Jaroslav Goll
3
 a Josef Emler,

4
 výrazné postavy české historie. Pro výuku 

v semináři, jak už bylo řečeno, potřebovali obsáhlou příruční knihovnu. V této době převládal 

v české historiografii pozitivismus, při kterém je zejména důležitá kritika pramene, tudíž 

knihovna zajisté obsahovala i základní edice pramenů a nesměly chybět ani učební pomůcky. 

Pokud se podíváme na její velikost, tak v roce 1885 měla knihovna 189 svazků, o pět let 

později již 295. K výraznému rozšíření knihovny historického semináře došlo až během 

90. let 19. století. [HAVRÁNEK, 1997, s. 259] První roky působení knihovny a historického 

                                                 
1
 Konstantin Höfler (1811-1897) německý historik, působící na pražské univerzitě. 

2
 Otto Hirschfeld (1843-1922) německý historik antického období, pocházel z Königsberku, od roku 1872 

působil na pražské univerzitě. 
3
 Jaroslav Goll (1848-1929) významný český historik, ve svých pracích se zaměřoval na české dějiny novověku. 

Jeho působení na pražské univerzitě bylo velmi výrazné, jeho žáci se po něm nazývají školou.  
4
 Josef Emler (1836-1899) český historik a archivář, zakladatel českých pomocných věd historických. 
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semináře nebyly jednoduché, ale daly dobrý základ, aby mohla vzniknout jedna z největších 

odborných knihoven na filozofické fakultě. 

Nesmíme zapomínat, že v této době sídlila filozofická fakulta v prostorách 

Klementina. Knihovna historického semináře měla své místo přímo v seminární cvičebně, 

tudíž přednášející profesoři měli po ruce všechny potřebné podklady. Chod knihovny popsal 

ve svých pamětech Zdeněk Kalista,
5
 který od roku 1923 v semináři působil jako asistent 

a zůstal zde až do druhé světové války. V nich vzpomíná na své začátky v historickém 

semináři takto: „Mojí povinností bylo především sedět za velikým psacím stolem na pódiu 

v čele seminární cvičebny, […] a vydávat posluchačům sem docházejícím knihy – pokud 

nebyly v příruční knihovně, jejíž skříně tu byly rozestavěny kolem zdí –, případně udílet jim 

rozličné informace, jak co se týkalo jejich vlastního studia (výběru literatury, postupu při 

jejím zpracovávání, odkazů k archívům atd.), tak co se týkalo rozličných zcela vnějších věcí, 

jako byly jejich audience u pánů profesorů, testy jednotlivých ředitelů semináře, čas 

seminárních cviční apod. Zejména posluchači prvních ročníků přicházeli do semináře velmi 

bezradní a byli opravdu vděční, když jim asistent podal pomocnou ruku. […] Návštěva 

seminární cvičebny na začátku semestru bývala obyčejně velmi hojná. Přicházeli sem lidé pro 

testy, na kolokvia, k rozhovorům s jednotlivými profesory, za kamarády a kamarádkami 

z předchozího roku i za první orientací na půdě historické vědy. Přicházeli sem mladí muži 

i mladé ženy, aby, osvěženi prázdninami a plni mladého elánu, zabořili se do nějaké státnice 

či disertační práce. A přicházeli sem konečně i studenti, které sem zahnalo prostě nevlídné 

počasí venku nebo chlad v studentské světnici doma a kteří u dlouhých stolů v popředí 

cvičebny či u nepříliš vzhledných lavic, vyplňující druhou její část vzadu, četli pak i třeba 

knihy jiného oboru vědního nebo vůbec mimovědecké. Směs nejrůznějších fyziognomií 

naplňovala velikou místnost neustálým šumotem jak v hodinách dopoledních (od 8 do 13), tak 

v době odpolední (od 3 do 7 – pokud se v cvičebně nekonala cvičení seminární).“ [KALISTA, 

1996, s. 65-66] 

V knihovně historického semináře existovala dvě místa asistentů, kteří měli zajistit 

každodenní chod, starat se o uložení knih a zároveň se věnovat i svojí badatelské činnosti. 

Akvizici se věnovali ředitelé semináře, po Jaroslavovi Gollovi převzali toto místo jeho žáci 

Josef Pekař,
6
 Josef Šusta,

7
 Václav Novotný,

8
 nebo o něco mladší vrstevníci jako Jaroslav 

                                                 
5
 Zdeněk Kalista (1900-1982) český historik, psal o době baroka. Věnoval se také náboženské tématice. Po roce 

1948 nesměl veřejně publikovat svá díla. 
6
 Josef Pekař (1870-1937) významný český historik období raného novověku. Na počátku 30. let 20. století byl 

rektorem Karlovy Univerzity.  
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Bidlo.
9
 Po nich zase jejich žáci a následovníci. Oni utvářeli charakter knihovny historického 

semináře a nakupovali aktuální historickou knižní produkci. Každý z nich měl jinou oblast 

svého zájmu a to se také promítlo do skladby fondu. Všechny mimořádné nákupy muselo 

navíc schvalovat ministerstvo školství a národní osvěty, jež se zabývalo i takovými věcmi 

jako byl nákup uhlí na topení v učebně historického semináře. [ARCHIV UK] 

Na konci dvacátých let byla dokončena nová budova filozofické fakulty na 

Smetanově, dnes Palachově náměstí, do ní se přestěhoval historický seminář i s knihovnou. 

Za přesun všech knížek z Klementina zodpovídal Zdeněk Kalista, který si za své počínání 

vysloužil pochvalu. [ARCHIV UK] Na stěhování vzpomíná takto: „[…] zjara 1930 došlo 

k přestěhování celé fakulty – a s ni i našeho semináře – ze starého Klementina do nové 

fakultní budovy na tehdejším Smetanově náměstí. Místo dosti tmavých místností, ve kterých 

jsme se až dosud tísnili, a jejich nepohodlného, nepraktického a namnoze stářím sešlého 

nábytku dostalo se nám v krásných, světlých sálech a kabinetech v druhém patře nové budovy 

fakultní na straně k Uměleckoprůmyslovému muzeu a starému židovskému hřbitovu prostorů 

opravdu moderních a v jisté míře přímo komfortních.“ [KALISTA, 1996, s. 133-134] 

V těchto místech sídlí Historický kabinet a historické ústavy dodnes.  

Po uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939 přestala fungovat i knihovna 

historického semináře. Její další osudy během druhé světové války nejsou jasné, jelikož se 

nedochovaly archivní materiály. Zajisté se ztratilo velké množství publikací, což dokládá 

i revizní zpráva z roku 1960. Poválečný vývoj historického semináře určovaly do značné míry 

politické změny. Během padesátých let byla několikrát provedena prohlídka knih a vyřazeny 

ty zakázané. Zároveň existoval seznam s označením prohibiti, knihy v něm podléhaly 

zvláštnímu režimu. Omezen byl i nákup zahraniční literatury.  

Zajímavostí je znovu zkatalogizování celého fondu po druhé světové válce, jelikož 

tehdejší lístkový katalog neodpovídal faktickému stavu, kdy chyběla velká část knih. Tento 

počin sebou přinášel značnou časovou náročnost a nebyl dokončen ještě na konci padesátých 

let. Jedním z důvodů, proč se přikročilo k tvorbě nového katalogu, bylo vřazení zabrané 

knihovny německého historického semináře a dalších dílčích částí z německé univerzity. Při 

tom docházelo ke kontrole duplicit, které byly vyřazovány.  

Knihovna fungovala beze změn až do roku 1960, kdy byl ustanoven Historický 

kabinet jako společný ústav historických kateder, které vznikly na počátku padesátých let. 

                                                                                                                                                         
7
 Josef Šusta (1874-1945) český historik, jako Josef Pekař patřil do okruhu Gollových žáků. Stal se profesorem 

obecných dějin na Univerzitě Karlově. V letech 1920-21 působil jako ministr školství a národní osvěty. Na konci 

druhé světové války byl obviněn z kolaborace a spáchal sebevraždu. 
8
 Václav Novotný (1869-1932) řádný profesorem českých dějin se stal v roce 1911.  

9
 Jaroslva Bidlo (1868-1937) profesor pražské univerzity. Specializoval se na východoevropské dějiny. 
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Navazoval sice na svoji předchozí činnost, ale zároveň měl mít širší cíle, měl plnit vědecko-

výzkumné úkoly v heuristicko-dokumentačních podmínkách, což se mu nikdy nepovedlo. 

V této podobě fungoval deset let, v roce 1970 byl organizačně přesunut pod jedno 

z historických pracovišť, katedru obecných dějin a pravěku. V poválečném období vznikaly 

i ideologické katedry, historické z nich byly dvě: katedra dějin SSSR a KSSS a katedra dějin 

KSČ, které měly i svůj knižní fond, jenž se částečně dochoval v Historickém kabinetě. 

[BEČVÁŘ et al, 1998] 

Personálně byl HK zajištěn vždy někým z dotčené katedry, od roku 1960 byl 

vedoucím Oldřich Říha
10

 po něm Zdeněk Jindra
11

 a další. V knihovně vypomáhali i studenti 

jakožto asistenti nebo pomocné vědecké síly. Pracovníka s knihovnickým vzděláním získal 

HK až v 80. letech, tento stav přinášel a stále přináší problémy.  

Vzhledem k nedostatku místa v budově na náměstí Jana Palacha, využíval HK 

prostorů v Kinského paláci na Staroměstském náměstí. Byly zde umístěny tzv. Pekařova 

knihovna, svazky německé univerzity a duplicity. Zároveň se v prostorách knihovny 

vyučovalo. Místo obýval HK až do roku 1986, kdy byl nucen se vystěhovat. Knihy byly 

v bednách umístěny v depozitáři Univerzity Karlovy v Lešeticích. Po zásahu PhDr. Petry 

Večeřové se jim dostalo lepší ochrany, došlo také k částečnému očištění od prachu. 

[VEČEŘOVÁ, 2005] V roce 2007 získala Filozofická fakulta UK grant na zkatalogizování 

a základní ochranu tohoto fondu, v jeho rámci se knihy přesunuly do depozitáře Národní 

knihovny v Hostivaři. Vzhledem k probíhající rekonstrukci Národní knihovny, se však 

musely na podzim 2013 tyto knihy opětně stěhovat. Nyní se nacházejí v depozitáři Akademie 

věd ČR v Jenštejně. Pekařova knihovna by si zajisté zasloužila jiné zacházení a detailnější 

analýzu jejího obsahu vzhledem k důležitosti jejího původního vlastníka pro českou historii. 

K výraznější organizační změně v HK došlo na počátku 90. let, kdy se jednotlivé 

katedry přetvořily v ústavy. Historický kabinet se stal opětovně samostatnou jednotkou, 

v jeho čele stanula knihovní rada, složená ze zástupců ústavů. Předsedkyní rady se stala 

Lenka Bobková,
12

 která je správkyní knihovny dodnes.  

V 90. letech proběhla také dvě velká vyřazování. Během prvního na počátku 90. let 

byly vyřazeny zejména knihy poplatné době svého vzniku. Při druhém se vyřazovaly zejména 

duplicity a tematicky zastaralé publikace, celkově se jednalo asi o 7 tisíc svazků. 

[VEČEŘOVÁ, 2005] V některých letech dokonce odpisy přesáhly samotné přírůstky, jelikož 

                                                 
10

 Oldřich Říha (1911-1974) český historik, zabýval se dějinami 19. a 20. století. 
11

 Zdeněk Jindra (1931-) profesor historie, zaměřuje se na hospodářské dějiny. 
12

 Lenka Bobková (1947-) profesorka českých dějin, věnuje se dějinám středověku, specializuje se na dějiny 

vedlejších zemí Koruny české. 
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se dříve vyřazovaly spíše ztráty z provozu a nedobytné výpůjčky než obsahově zastaralé 

knihy. 

Ve stejné době se uskutečnil i důležitý proces automatizace, jelikož přicházely nové 

technologie, které usnadňovaly fungování knihovny. S přípravnými pracemi se začalo 

v letech 1993 a 1994, když získala filozofická fakulta grant na katalogizaci. Od roku 1995 se 

všechny nové přírůstky zpracovávaly už do počítače, přičemž zároveň probíhala postupná 

rekatalogizace starých jednotek, která se dočkala v HK ucelenějšího a soustavnějšího 

zpracování až od roku 2002. Prvním automatizovaným knihovnickým systémem byl Tinlib 

od společnosti T-Series, od roku srpna 2007 přešla celá Univerzita Karlova na systém Aleph, 

od Ex-libris který umožňuje lepší práci a ÚVT je zároveň jeho distributorem. 

[DEWETTEROVÁ, 2014] 

Na počátku nového tisíciletí došlo k přesignování většího množství svazků, jelikož se 

v průběhu doby nedodržovalo tematické členění fondu, ani kladení stejných titulů k sobě, 

tudíž se přistoupilo k pročištění fondu. Výsledkem bylo sjednocení tematických celků 

a scelení duplikátů. Upravily se signatury u dílových titulů a soustředily se sborníky na dvou 

signaturách. [VEČEŘOVÁ, 2005] 

V průběhu doby se také výrazně zvětšoval fond knihovny. V roce 1958 měla knihovna 

už kolem 65 tisíc jednotek, na počátku 80. let měl fond už přes 93 tisíc svazků. Hranici 

100 000 jednotek překročila knihovna v roce 1992. V roce 2005, kdy předávala Petra 

Večeřová knihovnu, čítal fond 109 751 jednotek. Roční přírůstek se pohyboval okolo jednoho 

až dvou tisíc jednotek. 
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2. Současnost Historického kabinetu 
 

2.1 Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

 V současné době na Filozofické fakultě UK existuje stále systém rozdrobených 

knihoven podle jednotlivých oborů, jak to bylo nastaveno v průběhu doby. Funguje tu tedy 

23 pobočkových knihoven a jedna ústřední knihovna, což je Knihovna Jana Palacha. Základ 

jejího fondu tvoří jednak knihy z bývalého Slovanského semináře a dále jsou zastoupeny 

v určité míře všechny obory vyučované na filozofické fakultě. Některé menší knihovny do ní 

byly včleněny, jelikož často nebyly schopny plnit své funkce. Prostory Knihovny Jana 

Palacha jsou také nově zbudovány, tudíž poskytují příjemné prostředí pro studium. 

Zastřešující a koordinační funkci má Středisko vědeckých informací (SVI), které 

metodicky řídí jednotlivé oborové knihovny. Zajišťuje majetko-právní evidenci knihovních 

fondů a informačních zdrojů FF UK, spravuje automatizovaný knihovní systém Aleph na 

fakultní úrovni, seriály a elektronické informační zdroje. Zaměstnanci SVI provádějí jmennou 

a věcnou katalogizaci. SVI také shromažďuje data o publikační činnosti FF UK. [FF UK-SVI, 

2014] Základní podporu získávají jednotlivé knihovny právě z SVI, zároveň zde probíhá 

koordinace projektů a dohlíží se, aby jednotlivé knihovny na FF UK dodržovaly platné 

zákony. 

Vzhledem k různé velikosti knihoven a funkcím jsou děleny na oborové a příruční. 

Toto rozdělení začalo platit od roku 2011. Podle specifikace musí oborová knihovna splňovat 

určité požadavky, aby za ní mohla být považována. Otevírací doba musí být alespoň 16 hodin 

týdně, z toho zavřeno může být maximálně jeden den. Knihovník má mít minimálně poloviční 

úvazek a správu knihovny definovanou v popisu práce. Zároveň by měl mít knihovnické 

vzdělání nebo vysokou školu v oboru dané knihovny. Ve studovně musí být alespoň šest míst 

pro studium a jeden počítač určený pro vyhledávání na internetu. V knihovně musí probíhat 

pravidelná revize podle pokynů z SVI a pravidelná nebo průběžná obsahová probírka fondu. 

Webová prezentace knihovny obsahuje základní informace jako otevírací dobu, strukturu 

fondu, kontakty a důležité odkazy na knihovní řád, elektronické zdroje apod., pravidelně se 

také aktualizuje.  

Když knihovna tyto požadavky nesplňuje, tak se z ní stává příruční, která vlastní 

základní literaturu, jež by neměla přesáhnout 500 svazků. Knížky jsou přednostně určeny 

k prezenčnímu studiu a nejsou běžně dostupné všem čtenářům z FF UK, primárně je využívají 

akademici z dané základní součásti. Knihovna má svého správce, který provádí jednou za rok 
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revizi a zároveň obsahovou prověrku. [KNIHOVNÍ KOMISE FF UK, 2011] Příruční 

knihovnou vlastní například Ústav hospodářských a sociálních dějin. Historický kabinet 

naopak splňuje podmínky oborové knihovny a řadí se s velikostí fondu, novými přírůstky 

a objemem výpůjček k větším knihovnám Filozofické fakulty UK. V počtu jednotek je 

dokonce na druhém místě za Knihovnou Jana Palacha.  

 

2.2 Statické prvky Historického kabinetu  

 

V následující části bych se zaměřila na statické prvky systému knihovny Historického 

kabinetu. Historický kabinet se řadí mezi hybridní knihovny, kdy je využíván automatizovaný 

knihovnický systém, a čtenáři mají přístup k digitálním dokumentům, i když klasické tištěné 

dokumenty mají stále převahu.  

Historický kabinet je tvořen z několika víceméně samostatných knihovních fondů, 

které se různě prolínají a doplňují. Základ tvoří fond budovaný kontinuálně od vzniku 

knihovny, tedy od roku 1882. Další specifickou součástí je pozůstalost Josefa Pekaře, o které 

bylo psáno v předchozí kapitole. Tento fond má vlastní inventární seznam, přírůstková čísla 

a i typické signatury, která začínají číslovkami 201 až 218. Ve fondu je možné dohledat i řadu 

dokumentů z německé univerzity. Část z nich byla umístěna společně s Pekařovou knihovnou 

v paláci Kinských a je vedena ve zvláštním inventáři s označením Palác Kinských, ale číselná 

řada navazuje na inventáře HK, tudíž se nejedná o speciální vyčlenění jako v Pekařově 

případě. Spíše je zajímavé, že knihy byly dříve začleněny do jiného fondu, ze kterého byly 

vyjmuty a zařazeny bez vlastního označení s novými signaturami, které odpovídaly stavu 

v HK. O obdobný případ se jedná u bývalých knihoven kateder dějin KSSS a KSČ. 

Dokumenty jsou vedeny ve zvláštním přírůstkovém seznamu, ale signatury mají stejné jako 

jiné knihy ve fondu, tudíž se mohou rozeznat jedině podle přírůstkového čísla, případně podle 

razítka. Mimo Pekařovu knihovnu se v HK nachází i knižní pozůstalosti jiných významných 

historiků, ale těm se nedostalo zvláštního zacházení, jsou vřazeny běžně do regálu. 

V některých případech je v těchto knihách vlastnické razítko.  

 

2.2.1 Typy dokumentů 

 

U typu dokumentů převládají tištěné knihy. Nejvíce jsou zastoupeny monografie, ale 

nechybějí ani studijní pomůcky jako skripta a učebnice i pro základní a střední školy, jelikož 

se na FF UK vyučuje i učitelství. V příruční části fondu se nacházejí všechny důležité 
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a potřebné dokumenty určené pouze k prezenčnímu studiu. Řadí se mezi ně všeobecné 

encyklopedie ať české, nebo zahraniční, dále oborové slovníky a encyklopedie, biografické 

slovníky. Jelikož historie pracuje zejména s písemnýmy prameny, v příručce jsou umístěny 

i různé edice těchto dokumentů jako například Codex diplomaticus et epistolaris Regni 

Bohemiae atd. Podstatnou součástí jsou také bibliografie historické produkce v daných letech 

a další přehledové práce týkající se oboru historie například dějiny jednotlivých států nebo 

určitého historického období. Jazykové slovníky a atlasy jsou taktéž součástí příruční 

knihovny.  

U seriálových publikací převažují časopisy, ročenky a sborníky z pravidelných 

konferencí. Stěžejní časopisy jako Hisorický obzor nebo Český časopis historický jsou 

umístěny v blízkosti studovny, jelikož se nejčastěji půjčují, a mohou se tudíž považovat za 

součást příručky, stejně jako starší a nejnovější čísla jiných historických časopisů.  

Mezi speciální dokumenty, které jsou typické pro vysokoškolskou knihovnu, patří 

kvalifikační práce. V HK jsou umístěny bakalářsko, diplomové, rigorózní, disertační 

a habilitační práce, z dřívější doby zde zbyly i nějaké seminární práce, ale v součásné době se 

tento druh neuchovává. Od roku 2011 se přešlo na digitální zveřejňování kvalifikačních prací, 

všech kromě habilitací, přes Repozitář závěrečných prací UK, tudíž se uchovává pouze jeden 

výtisk nových prací v archivu UK a HK už druhý nedostává. Výjimku tvoří disertační 

a habilitační práce, které i nadále získává knhovna a je možné jejich studium v papírové 

podobě. Kromě toho jsou zpětně digitalizovány bakalářské, diplomové a rigorózní práce 

obhájené po roce 2006 a počítá se i s digitalizací disertací z tohoto období.  

Historický kabinet vlastní také kartografické dokumenty, mezi ně můžeme zařadit 

historické atlasy a několik desítek historických a geografických nástěných map zachycující 

historický vývoj nejenom českých zemí a Rakouska. Sspíše menšími počty jsou zastoupeny 

CD a DVD s historickýmy dokumenty. 

2.2.2 Tematické zaměření 

 

Z obsahového hlediska je samozřejmě nejvíce zastoupena historie, a to jak české, 

světové, tak i hospodářské a sociální dějiny. Zároveň jsou do fondu zahrnuty příbuzné obory 

jako pomocné vědy historické, dějiny literatury, dějiny umění, právní dějiny nebo filozofie. 

Z jazyků převládá čeština a poté stěžejní jazyky jako angličtina, němčina, francouzština, 

ruština, ale našli bychom i polštinu, maďarštinu nebo slovenštinu a v menší míře též další 

jazyky.  
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Celkem má HK 115 078 knihovních jednotek, roční přírůstek se v posledních pěti 

letech pohyboval kolem 900 jednotek. Svazky Pekařovy knihovny jsou také započítány. Nyní 

má podle záznamů v Alephu něco kolem čtyř a půl tisíc jednotek, ale pravděpodobně jsou 

v tom zahrnuty i další knihovny, který byly dříve umístěny v paláci Kinských. Nicméně 

v přírůstkovém seznamu je nejvyšší číslo 6283. 

 

2.2.3 Zaměstnanci 

 

V současné době pracují v HK dva lidé na 1,5 úvazku. Na plný úvazek pracuje 

vedoucí knihovny, na částečný poté zaměstnanec Ústavu světových dějin. Ani jeden z nich 

nemá knihovnické vzdělání, které si doplňují v rámci různých kurzů. Na druhou stranu oba 

vystudovali historii a tudíž se vyznají v oboru. Poloviční úvazek se v současnosti využívá 

především pro pozici katalogizátora a poté na dílčí úkoly jako revize, nebo zajišťování 

knižních jednotek z jiných místností. Vedoucí knihovny má na starosti zajištějí chodu 

knihovny, akvizici, spravuje fond, dohlíží na službu na výpůjčním pultě.  

V HK pracují také studenti jakožto pomocné vědecké síly nebo jako stipendisté, každý 

z nich má jinou náplň práce. Pomocné vědecké síly konají službu na výpůjčním pultě, chodí 

pro požadavky čtenářů do skladu, uklízejí vrácené knihy na regály a provádí další činnosti 

podle potřeby jako přesuny knih apod. V současné době jich je osm, každý z nich pracuje osm 

hodin týdně. Stipendisté jsou pouze tři, jejich práce už je více knihovnická každý z nich má 

vedoucím přidělenou vlastní agendu. Jeden se stará o vyřazování knih, sepisuje úbytkové 

seznamy, vyřazuje lístky z katalogu, odepisuje úbytky z místních seznamů a do přírůstkových 

seznamů doplňuje úbytková čísla. Druhý naopak zpracovává nové přírůstky, přiděluje jim 

signatury, zapisuje do místního a přírůstkových seznamů. Poslední dříve prováděl 

rekatalogizaci, v současné době upravuje záznamy seriálů. Každý z nich poté pomáhá při 

dalších úkolech a potřebných činnostech jako je například revize. 

 

2.2.4 Prostory Historického kabinetu 

 

 Historický kabinet sídlí v hlavní budově filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha, 

jsou mu vyčleněny místnosti ve druhé patře.
13

 Jedna z nich (č. 203) je vymezena pro 

studovnu, výpůjční pult a stůl vedoucí knihovny, jsou zde umístěny i lístkové katalogy 

a příruční knihovna. Po obvodu studovny stojí uzavřené dřevěné knihovny, které dahají  až ke 

                                                 
13

 Fotografie studovny a skladu jsou v příloze, obrázky 1-8. 
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stropu, zabírají tři stěny, na poslední jsou okna. K pohybu po vrchní části slouží balkon. 

Vybavení pochází z doby stavby budovy, tudíž jeho stav není dobrý a otvírání dveří u skříní 

je obtížné. Ve studovně je 33 míst a čtyři počítače pro uživatele knihovny, z nich je jeden 

přednostně určen k vyhledávání v katalogu. 

V loňském roce došlo k vytopení studovny z prasklého přívodu vody k umyvadlu 

v místnosti o patro výš. HK byl následně uzavřen až do letošního března, kdy se spustil 

provizorní provoz. Po dobu uzavření knihovny se výpůjčky prováděly přes Knihovnu Jana 

Palacha. V letních měsících dojde k rekonstrukci celé studovny, restaurován bude i starý 

nábytek, aby studovna vypadala jako při svém prvním otevření. Cílem je zachovat původní 

tvář knihovny při současné modernizaci studovny tak, aby její  technické vybavení 

odpovídalo nárokům současných čtenářů. Opětovně by měla být knihovna znovuotevřena na 

začátku zimního semestru 2014/2015.  

Ve druhé místnosti (č. 202) jsou uskladněny knihy. Jelikož má budova vysoké stropy, 

tak byl sklad rozdělen na dvě části a je členěn na dvě patra. Ve skladu jsou umístěny kovové 

regály s upravitelnými policemi. Jejich velikost je různá podle jejich umístění. Vzhledem 

k rozdělení skladu se na většinu dá dosáhnout ze země bez potřeby použít nějakého stupínku. 

Pouze v jedné části není knihovna dělena, aby se zde knihovník dostal k nejvyšším policím 

musí použít žebřík. Většina regálů je menších o rozměrech cca 5x2 m, větší mají rozměry cca 

3x3 m. 

Mimo tyto místnosti se části fondu nachází v jedntolivých učebnách a kabinetech. 

Nejvíce knih je umístěno asi v místnosti číslo 201, která bývala součástí historického 

semináře a vedla se zde cvičení. V kabinetech se často nachází literatura nakoupená v rámci 

grantů, ale i ta podléhá knihovní evidenci. Ještě do nedávné doby se knihy nacházely i ve 

skříních po chodbách, což bylo ale odstraněno.  

Filozofická fakulta má taktéž externí depozitář v bývalém hotelu Krystal. Přesouvají 

se tam celé části signatur, které se příliš nepůjčují a jsou tematicky neatraktivní. Jak už bylo 

napsáno, fond, který byl uložen v paláci Kinských včetně Pekařova knihovna se také nachází 

v depozitáři, ale Akademie věd v Jenštejně. Pokud o ně má někdo zájem, dá si požadavek 

a knihy se mu přivezou zpravidla do jednoho týdne. 

 

2.2.5 Čtenáři Historického kabinetu 

 

Jelikož HK je vysokoškolskou knihovnou, většinu čtenářů tvoří studenti a vyučující. 

Knihovní řád definuje čtyři skupiny uživatelů. Jednak to jsou interní uživatelné, mezi ně se 
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řadí studenti fakulty, poté zaměstnanci fakulty a studenti nebo zaměstnanci z Univerzity 

Karlovy, poté externí  a kolektivní uživatelé. [OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2014] Každý z nich 

má jiné informační potřeby a požadavky. Studenti historie v bakalářském a magisterském 

stupni studia využívají zejména stěžejní literaturu a skripta. Vyučující a doktorandi preferují 

spíše tematicky úžší práce nebo cizojazyčnou produkci, aby mohli řešit své projekty a granty. 

Ostatní dvě skupiny uživatelů nebo studenti a zaměstnanci z filozofické fakulty z jiných 

oborů si půjčují knihy, které jsou jinde nedostupné, jelikož jsou půjčené, umístěné 

v depozitáři nebo určené pouze k prezenčnímu studiu. Každý z nich má jiné možnosti na jak 

dlouho a jakým způsobem si půjčit knihu.  

Pro absenční výpůjčky se musí čtenář registrovat, aby ji mohl provést musí vlastnit 

platný personalizovaný průkaz Univerzity Karlovy v Praze. Externí uživatelé si ho musejí 

nechat vyhotovit ve Výdejním centru průkazů UK. Registraci stačí provést v některé 

z knihoven FF UK a platí na jeden rok, u zaměstanců fakulty to je na deset let. Každoročně se 

poté prodlužuje, kdy se zkontrolují údaje o uživateli a u studentů se zároveň ověřuje, zda stále 

studuje. 

V Historickém kabinetě se snaží především plnit požadavky studentů a vyučujících 

historie, což je samozřejmostí. HK se tak primárně snaží pokrýt potřeby ústavů, které zajišťují 

výuku historie na FF UK, tedy ÚSD, ÚČD a ÚHSD, jenž má zároveň i svoji vlastní příruční 

knihovnu.  

 

2.3 Služby Historického kabinetu 

 

Čtenáři Historického kabinetu mají značně sourodé informační potřeby, tudíž jejich 

uspokojování nečiní problémy a knihovní fond k tomu poskytuje vhodné prostředky. 

Uživatelé si mohou knihy půjčovat domů, nebo pro prezenční výpůjčky využít studovnu. 

V rámci celé UK funguje wifi připojení přes eduroam, které je přístupné i v HK, případně 

jsou k dispozici čtyři počítače. Knihovna a studovna jsou otevřeny celý týden od 8:30 do 

18:00 kromě pátku, kdy HK funguje pouze do 16:00. Celkově je dostupný 45, 5 hodin/týdně. 

Ve zkouškovém období se tato doba upravuje a otevírá se až v 9:00. V letních měsících 

většinou bývá HK přístupný v omezené otevírací době pouze v srpnu, ale letos vzhledem 

k rekonstrukci je zcela zavřený a výpůjčky se provádí přes Knihovnu Jana Palacha.  

Každá jednotka v HK má jeden ze čtyř statusů na vypůjčení. Absenční výpůjčky se 

uskutečňují na jeden měsíc bez ohledu na typ uživatele. Po skončení této doby se mohou 
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dvakrát prodloužit opět o jeden měsíc. Prodloužení může vykonat uživatel sám přes přihlášení 

v centrálním katalogu, nebo ho uskuteční knihovník na výpůjčním pultě. Status „přísně 

prezenční“ mají knihy, které jsou umístěny v příruční části, nebo je u nich důležité, aby 

alespoň jeden exemplář byl neustále v knihovně, dále též většina titulů vydaných před rokem 

1945. Půjčovat se mohou přes noc nebo přes víkend, ale pouze interním uživatelům. 

V prezenčním režimu se nacházejí i kvalifikační práce, velká část seriálů a staré tisky, tyto 

kategorie dokumentů se však zpřístupňují výhradně do studovny. Dále si některé kategorie 

uživatelů v HK mohou knihu půjčit jako grantovou nebo studijní. Grantová výpůjčka je 

častější a využívají ji zejména řešitelé nějakého grantu. Studijní výpůjčka se poskytuje pouze 

zaměstnancům fakulty a to na jeden rok. Toto rozdělení vychází z výpůjčního řádu a řídí se 

jím všechny knihovny na FF UK. Obdobné je to i u zpozdného. Podle výpůjčního řádu se za 

pozdní vrácení absenční výpůjčky platí 2 Kč/den, u prezenční 5 Kč/hod. Vybrané peníze 

využívá vedoucí HK na nákup nových přírůstků a provozních prostředků. 

Konkrétně v Historickém kabinetu proces vypůjčování probíhá tak, že si uživatel 

přijde, nejlépe s konkrétní signaturou, knihovník na výpůjčním pultu mu titul přinese ze 

skladu a půjčí přes automatizovaný knihovnický systém. Přes něj se nově půjčují i prezenční 

výpůjčky, aby se mohly uvádět do statistik. Dříve se u nich nechával jako zástava nějaký 

doklad například ISIC. V případě, že čtenář neví signaturu, ale zná název nebo autora, tak si ji 

knihovník dohledá sám. Jestliže si není jistý ani tím, co by chtěl, knihovník mu poradí, kde 

a jak nejlépe vyhledat konkrétní knihu, popřípadě ji vyhledá sám a donese. Uživatelé mohou 

také využívat rezervací, když se přihlásí v centrálním katalogu. Rezervaci si mohou dát na 

vypůjčenou knihu, aby až se vrátí, ji měli nachystanou, nebo na knihy přítomné v HK, aby si 

je nikdo nepůjčil před nimi. V současné době se přes rezervace půjčuje celý fond, jelikož 

knihovna je zavřená. Jednou za hodinu se vygenerují objednávky, které následně sloužící 

knihovník nachystá a odnese do Knihovny Jana Palacha, kde si je čtenáři vyzvednou a také 

vrátí. Vrácené knihy se poté odnesou do HK a jsou zařazeny na svoje místo. 

Zvláštností jsou jednotky umístěné v jiných místnostech, kde může probíhat i výuka. 

Pro ty se chodí nepravidelně, tudíž nachystat je čtenáři trvá déle. Druhou speciální výpůjčkou 

jsou knihy z grantů. Tyto dokumenty většinou potřebují řešitelé pro svůj grant mít neustále při 

sobě, půjčují se na celou dobu trvání grantu a 10 měsíců po jejich skončení. Může se jednat 

o několik jednotek, ale často jsou v rámci grantového projektu nakoupeny desítky 

a v některých případech i stovky titulů. V těchto případech jsou po dohodě s řešiteli grantů 

knihám přiděleny signatury a mohou si je půjčovat i další čtenáři.  
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V Historickém kabinetě také zajišťují vybrané publikace do výuky, zejména se jedná 

o různá cvičení a hodiny Úvodu do studia historie, kde se využívají především přehledové 

a příručkové práce jako encyklopedie, slovníky, základní časopisy, bibliografie apod. Před 

hodinou s dostatečným předstihem si vyučující řekne obecně nebo pošle konkrétní seznam 

titulů, co bude potřebovat, a následně mu jsou nachystány.  

Mimo tyto výpůjčky se HK podílí na meziknihovní výpůjční službě, jak pro své 

čtenáře, tak poskytuje knihy pro jiné instituce. MVS a MMVS však zajišťuje pro celou FF UK 

centrálně SVI. HK tedy pouze připravuje tituly na základ toho, jak si je od něj SVI vyžádá, 

případně může jim přednášet požadavky svých čtenářů. 

Za loňský rok se uskutečnilo 8 395 výpůjček, z toho jich bylo 5 212 prodlouženo. 

Rezervací bylo provedeno 2 290, toto číslo je podstatně vyšší než v roce 2012, kdy jich bylo 

pouze 1 938. Zároveň se minulý rok snížil počet výpůjček, v předchozím roce jich bylo 9 001. 

Za touto změnou může stát uzavření knihovny od října 2013, kdy se objednávky staly 

prakticky jedinou možností, jak získat knihu k následné výpůjčce, proto narostl počet 

rezervací. Na druhé straně zavření knihovny a obtížnější způsob získávání dokumentů vedl 

k snížení počtu výpůjček I přes tuto nedostupnost HK se v počtu výpůjček pohyboval na 

třetím místě vzhledem k ostatním knihovnám FF UK.  

Všechny informace o chodu knihovny, jejích otevíracích hodinách, kontaktu na 

vedoucí apod. najdou čtenáři na jejím webu, který je průběžně aktualizován, pravidelně se 

doplňují nové přírůstky. Knihovna má zároveň i svůj profil na facebooku.  

 



22 

 

3. Problematika zpracování fondu Historického kabinetu  

3.1 Akvizice 

 

Akvizice má zásadní význam při profilování fondu konkrétní knihovny. Vzhledem ke 

specializaci HK se nakupují převážně historické publikace a dále jsou to stěžejní dokumenty 

z příbuzných oborů jako dějiny umění, literární historie, filozofie apod. Historie patří do 

oborů, kde je životnost knih dlouhá a informace v nich obsažené nezastarávají rychle, tudíž 

jsou hlavním druhem získávaných dokumentů. Mimo ně odebírá HK významné seriály opět 

z oblasti historie a blízkých oborů. V menší míře jsou to digitální dokumenty jako CD a DVD, 

které se do fondu dostaly často jako dary nebo nákupy z grantů. Elektronické časopisy se 

zajišťují přes celofakultní licenci, na kterou přispívá HK určitou částkou. 

Z jazykového hlediska se získávají hlavně publikace v češtině nebo vydané v České 

republice. Ze zahraniční provenience mají význam knihy z USA, Velké Británie, Německa, 

Nizozemska, Francie nebo Ruska, objednávají se však i knihy z Polska. Cizojazyčná literatura 

se výrazně nakupuje pro potřeby uživatelů, kteří řeší svůj grant. Slovenskou tvorbu získává 

knihovna zejména prostřednictvím darů. 

Historické knihy nevydává každé nakladatelství, tudíž není velký problém hlídat jejich 

produkci společně s počiny předních historických institucí. Mezi tyto nakladatelství by 

rozhodně patřily Academia, Paseka, Lidové noviny, Argo a důležitá odborná pracoviště jako 

Historický ústav AV ČR, Národní archiv, Archiv hlavního města Prahy nebo filozofické 

fakulty univerzit v České republice. [SOUKUPOVÁ, 2014] 

 

3.1.1 Nákup knih 

 

Knihovny Filozofické fakulty UK nepoužívají akviziční modul v systému Aleph 

a nefunguje zde ani centrální nakupování, tudíž si každá knihovna vede evidenci sama. 

Vzhledem k množství práce v HK se tedy vedoucí knihovny věnuje akvizici spíše 

nepravidelně cirka jednou za měsíc, což naprosto dostačuje, jelikož historických titulů 

nevychází mnoho vzhledem k jiným oborům nebo beletrii. Při tomto intervalu se zároveň 

nashromáždí více nových knih, které se následně objednají najednou, čímž se zároveň ušetří 

na poštovném a balném, než kdyby se nakupovaly častěji, ale po menších kusech. Překážkou 

se někdy stává rozpočet, jelikož se může stát, že trvá déle, než se schválí. Na druhé straně 

musí být faktury zaevidovány a proplaceny v tom daném kalendářním roce, tudíž hlavní 

období pro nákup knih bývá zhruba od dubna či května do listopadu. 
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Knihy se nejvíce získávají koupí, poté následují dary a výměna. Jak už bylo řečeno, 

kompletně je podchycena česká produkce, u zahraniční poté záleží na financích a požadavcích 

studentů a pedagogů. Důležité je doplňování tematických řad, aby byla zachována jejich 

komplexnost. Vedoucí knihovny nakupuje převážně přes internet, přímý nákup preferuje 

u publikací s nejasným obsahem, aby bylo možné posoudit, zda jsou z profilového hlediska 

pro knihovnu vhodné. Za tím účelem navštěvuje knihkupectví Academia, kde má HK 

výhodnou dohodu na slevu. 

U internetové objednávky nejdříve v databázi České knihy zjistí, co vyšlo za nové 

tituly. Z nich vytvoří seznam podle aktuální potřeby a finančních možností, když není kniha 

pro HK prioritní, odloží se její nákup zpravidla na konec roku, kdy je vidět, kolik zbylo 

v rozpočtu peněz. Zároveň uvažuje, zda by se některé knihy nemohly získat jinou cestou než 

nákupem. Mezi její preferované knihkupectví patří Kosmas a zmiňovaná Academia, navíc 

u významných historických institucí ještě dohledává jejich produkci. Při objednávání 

u knihkupectví Kosmas lze využít internetové aplikace, v níž je vidět, co je vloženo v košíku 

a objevují se i staré nákupy, tudíž se předejde nechtěné koupi duplicit. U nakladatelství 

a knihkupectví Academia se objednávka provádí přes mail, proto je potřeba větší pozornosti, 

jak při koupi vzhledem k duplicitám, tak i při dodání, aby souhlasily objednané a dodané 

tituly, obdobně jako u jiných dodavatelů. Jednotlivě se publikace nakupují i na veletrzích 

nebo se doplňují starší tituly v antikvariátech apod. 

U zahraničních knih rozhoduje jejich cena, obsah, země jejich původu a zájem 

u čtenářů. Cizojazyčná produkce se získává přes knižní distributory, mezi nimi není žádný 

preferovaný. Při nákupu rozhoduje o tom, kde bude kniha pořízena, aktuální nabídka 

jednotlivých dodavatelů. Když je objednávka dodána, je důležité ji důkladně zkontrolovat, 

aby nedošlo k chybě. [SOUKUPOVÁ, 2014] 

 

3.1.2 Knižní dary 

 

Velkou část fondu dostal HK jako dar ať od soukromníků nebo od institucí, což je 

častější a oficiálnější varianta, například od Historického ústavu AV ČR. Autoři z řad 

zaměstnanců, učitelů nebo studentů ÚSD, ÚČD nebo ÚHSD rádi taktéž někdy poskytnou 

výtisk své práce pro účely HK. Pokud se koná nějaká akce nebo konference, tak výstup z ní 

může být také darem. Soukromé osoby se někdy zbavují starých knih nebo pozůstalostí. 

V těchto případech je důležitá selekce, titul nesmí být zastaralý a musí se tematicky hodit do 

fondu. Zároveň je potřeba vše zkontrolovat na duplicity. Někdy se stává, že je koupena nová 
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kniha, kterou následně dostane HK jako dar, nabídne se druhý exemplář jiným knihovnám 

FF UK. Na druhou stranu se fond doplňuje o knihy vyřazené z jiných institucí, tímto 

způsobem se získávají starší tituly, které chybějí v ucelených řadách, nebo jsou v HK 

poškozené kusy a tímto se nahradí lepším kusem. [SOUKUPOVÁ, 2014] 

 

3.1.3 Výměna 

 

Další možností akvizice je výměna, kterou zprostředkovává fakulta a její 

vydavatelství. Pro výměnu se využívají právě publikace z Vydavatelství FF UK. Zároveň je 

snaha dohodnout se s partnerskou institucí na dlouhodobé spolupráci, kdy výměna funguje 

automaticky, což platí zejména u seriálů. Publikace se vyměňují i na mezinárodní úrovni, kdy 

Vydavatelství FF UK spolupracuje se zahraničními univerzitami. 

Historickou produkci z fakultního vydavatelství získává HK zdarma, musí si však 

o tyto tituly zažádat. Povinně a automaticky dostává všechny publikace jenom Knihovna Jana 

Palacha. [SOUKUPOVÁ, 2014] 

 

3.1.4 Zvláštní nákupy literatury – grantová literatura 

 

Speciální skupinou jsou knihy určené pro řešitele grantu. Příjemci grantů mají zájem 

zejména o zahraniční literaturu, kterou potřebují pro zdárné ukončení svého projektu. Podle 

opatření děkana č. 25/2010 by se nákup knih měl řešit ve spolupráci s knihovnou, která 

zajišťuje, aby se nekupovaly duplicity, což se někdy nepodaří, a aby se knihy zaregistrovaly 

v knihovnickém systému Aleph, přes který se mají půjčovat. Přímo v HK funguje taková 

praxe, že záleží na dohodě s konkrétním člověkem, zda zabezpečí nákup knihovna, nebo zda 

si příjemce grantu nakoupí knihy po dohodě sám, následně musejí být však všechny 

dokumenty zpracovány přes HK.  

Pokud některý ze čtenářů podá oprávněný požadavek na nákup určité knihy, snaží se 

mu v HK vyhovět okamžitě, tudíž se nevede dlouhodobý soubor desiderát. Neexistuje ani 

databáze, do které by se postupně v delším časovém úseku doplňovaly desideráta, jelikož 

výběr knih a jejich objednání se provádí v krátkém čase, pro tyto účely vystačí objednávkové 

aplikace (Kosmas) nebo prosté seznamy ve Wordu. [SOUKUPOVÁ, 2014] 
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3.1.5 Akvizice seriálů 

 

Nákup seriálů se provádí centrálně přes SVI. Vedoucí knihovny musí pouze cca do 

konce června odevzdat soupis časopisů, které chce odebírat následující rok. V SVI se 

shromáždí všechny požadavky od knihoven, následně se hromadně vyřídí předplatné na 

následující rok. Do SVI také přicházejí jednotlivá čísla, která jsou poté umísťována do HK 

a dalších knihoven. Pracovnice SVI má kompletní odpovědnost za správu seriálů, stará se 

o urgování nedodaných čísel, nicméně kontrola se provádí i v HK, ale kontakty s dodavateli 

udržuje pouze ona. Elektronické časopisy, jak už bylo napsáno, jsou zajištěny přes 

celofakultní licenci, ale pokud nejsou součástí nějaké celofakultní nebo univerzitní databáze 

přispívá na ně HK ze svého rozpočtu jako například na English historical reviewe. 

[SOUKUPOVÁ, 2014] 

 

3.1.6 Evidence akvizice 

 

Vzhledem k centrální funkci SVI se úkony spojené s fakturami provádí přímo tam. 

Dodané zboží přijde rovnou do HK, kde je vše ověřeno, jestli přišly všechny objednané tituly. 

Součástí je i faktura a dodací list, podle kterých se vše kontroluje. Když se nevyskytnou 

problémy, knihy i s fakturou se přenesou do SVI. Zde také potvrdí průvodní list faktury, jež je 

společně s fakturami umístěn v ekonomickém oddělení. V HK si ponechávají pouze kopie pro 

svoji evidenci. U zahraničních knih někteří dodavatelé fakturují před dodáním 

a s objednávkou přijde jenom dodací list, ale tento způsob je závislý na dohodě mezi 

dodavateli a HK. [SOUKUPOVÁ, 2014] 

Přírůstek se v posledních pěti letech pohyboval kolem 950 knihovních jednotek, jenom 

v roce 2010 byl větší, jelikož se získalo celkem 1 179 svazků. S počtem svých přírůstků se 

HK řadí každoročně do první desítky všech knihoven na Filozofické fakultě UK, kde se také 

často opakují jména knihoven germanistiky, dálného východu, filozofie, psychologie 

a knihovny Jana Palacha.
14

 

 

3.1.7 Přírůstková čísla 

 

Přírůstkové číslo přiděluje novým knihám SVI, které si také vede elektronickou 

evidenci v excelovém souboru. V ní mají název publikace, přírůstkové číslo a číslo faktury. 

                                                 
14

 Tabulka přírůstků, úbytků a celkového počtu knihovních jednotek je součástí přílohy, pod označením 2. 
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V HK jsou umístěny poté papírové přírůstkové seznamy, kde je uveden název dokumentu, 

přírůstkové číslo a signatura, případně označení úbytku jednotky. SVI poskytuje určitý soubor 

čísel pro potřeby HK, které se využívají zejména při katalogizaci darů, a pokud kniha ve 

fondu nemá přírůstkové číslo. 

V současné době se přírůstkové číslo skládá z roku nabytí jednotky a pořadového 

čísla, například H2014/34, což se zapisuje i do záznamu jednotky v Alephu. Před samotné 

číslo se přidává ještě značka knihovny a to je H jako historie. Přímo do knihy se zaznamenává 

invertovaná podoba přírůstkového čísla, takže na rubu titulní strany je H - 34/2014. 

V minulosti se používaly pouze poslední dvě číslice v letopočtu, takže přírůstkové číslo 

z dřívější doby vypadá takto podle zápisu v Alephu H86/235, což ale někdy vede 

k problémům, jelikož se nedá rozeznat rok a pořadové číslo, například H99/86. Když kniha 

neodpovídá přírůstkovému seznamu, musí se dohledávat při přehození číslic. Tento způsob 

zápisu začal fungovat až v roce 1950, do té doby existovala jedna souvislá řada přírůstků, 

která skončila pořadovým číslem 40 795. Tato číslovka neodpovídá počtu jednotek, jelikož se 

ve většině případů zapisovaly duplicity, seriály a vícesvazkové monografie na jedno 

přírůstkové číslo, tudíž se nejedná ani tak o přírůstkové, jako o inventární číslo. Toto označení 

se vžilo a používalo se i na katalogizačních lístcích, kde je označení „inv. č.“.  

 V HK se tedy uchovávají papírové přírůstkové seznamy, v současné době se používá 

stejný od roku 2010. Už je to celkem 19 inventář pro Historický kabinet. Vedle toho existují 

ještě inventáře pro dílčí knihovny, tudíž zvláštní přírůstkový seznam má Pekařova knihovna, 

knihovny kateder dějin KSČ a KSSS, knížky, které byly umístěny v paláci Kinských.
15

 

Přírůstková čísla Pekařovy knihovny nemají žádný prefix, pouze na lístcích je zkratka „Pek. 

kn.“ U dvou zbývajících se před přírůstkové číslo přidává KSČ nebo KSSS, ale vzhledem 

k velké obsahové prověrce v 90. letech, kdy se vyřadily tematicky zastaralé tituly, se s tímto 

typem často nesetkáme.  

 Zvláštní případ pro přírůstkové seznamy představují první tři roky 60. let 20. století, 

kdy bylo rozhodnuto na základě zákona č. 53/1959 Sb., tzv. knihovnický zákon, že se bude 

používat pouze jeden přírůstkový seznam pro celou fakultu. Z této doby jsou inventáře značně 

chaotické a přírůstková čísla na sebe nenavazují. Od tohoto rozhodnutí bylo naštěstí po 

určitých problémech upuštěno a každá knihovna si vede svůj přírůstkový seznam. 

[DEWETTEROVÁ, 2014] 

                                                 
15

 Seznam inventářů je uveden v příloze č. 3. 
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3.2 Katalogizace 

 

Na Filozofické fakultě UK, potažmo v rámci HK, probíhají všechny druhy 

katalogizace, zpracovávají se jak nové, tak staré knihy i časopisy. Jak už bylo napsáno, na 

Univerzitě Karlově je instalován systém Aleph, ve kterém probíhají procesy spojené 

s katalogizací. Všechny knihovny UK dodržují standardy MARC21 a AACR. Současně 

existuje interní metodika pro katalogizaci, která je průběžné aktualizována a doplňována. Tato 

metodika je udržována přes webové rozhraní a přístup do ní je možný pouze s platnými 

přihlašovacími údaji. Jelikož funguje na UK jeden souborný katalog pro všechny fakulty, 

musí být zachována určitá úroveň a stejný styl tvorby bibliografických záznamů, což se 

v některých případech nedaří. 

Nové přírůstky z HK se katalogizují v SVI, čímž se zabrání tvorbě duplicitních 

bibliografických záznamů. Tento postup je vhodný i pro jednotlivé knihovny, jelikož často 

nemají kapacity na katalogizaci, a také se zachovává daná úroveň.   

 

3.2.1 Retrokatalogizace 

 

Do minulého roku se starší knihy zpracovávaly metodou de visu přímo v HK. Na 

rekatalogizaci se podíleli studenti jakožto stipendisté, kteří měli a stále mají omezené 

možnosti práce v Alephu. Nemůžou mazat a přesouvat jednotky, nesmějí mazat 

a deduplikovat záznamy. Tato opatření se zavedla, aby do báze nezasahoval každý 

a neprodukoval nepořádek. Za správnost jejich a vlastně všech záznamů odpovídá systémový 

knihovník, který průběžně provádí kontroly. Stipendisté vytvářeli pouze minimální záznamy 

bez věcných údajů, doplňovali jenom konspekt, což mělo za následek, že se jimi vytvořené 

záznamy musely upravovat. V údajích o jednotce se do poznámky pro výpůjčku uvádělo 

„minimální záznam“. Když se takováto kniha půjčila, tak při vracení se dala stranou 

a následně byl katalogizační záznam od oprávněného pracovníka HK dopracován. Tímto 

způsobem se zpracovávaly celky signatur, které nebyly mnoho půjčované, tudíž se jim při 

dřívější rekatalogizaci nevěnovala pozornost.  

Při samotné práci museli stipendisté nejdříve zkontrolovat, zda dokument nemají už 

v nějaké knihovně v rámci univerzity a není již v katalogu zpracován. V tomto případě se 

přidávala pouze jednotka a případně se doplňovala do pole 910 a pole 040 podpole d sigla 
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knihovny, která je stejná pro celou fakultu ABD001. Pokud se kniha nikde na UK nenalézala, 

musel se vytvořit nový záznam. V rámci sdílené katalogizace se ve většině případů stáhl z jiné 

knihovny a následně se upravil a přidaly se údaje podle potřeby. Poslední možností byla 

tvorba celého bibliografického záznamu od začátku, což se stávalo jen u okrajových témat 

a dokumentů například u separátů.  

 

3.2.2 Projekt retrokonverze 

 

Tímto postupem se rekatalogizují knihy ve většině knihoven FF UK, ale v HK se od 

něho upustilo, jelikož vloni a na počátku letošního roku proběhl projekt retrospektivní 

konverze. Ve vybraných knihovnách byl touto metodou zpracován celý fond, mezi ně patřil 

právě i Historický kabinet. Další zapojené byly knihovny pomocných věd historických, dějin 

umění, estetitky, etnologie, hudební vědy a romanistiky. Pro účely tohoto projektu se využilo 

programu ZRIS od společnosti Comdat.  

V první polovině roku 2013 se naskenovaly katalogizační lístky ze zmíněných 

knihoven, ve druhé se poté přikročilo k samotné katalogizaci. Jako první se od poloviny 

června zpracovával HK, další knihovny následovaly. Tvorba záznamů skončila v listopadu 

2013, v prosinci probíhala ještě kontrola a doplňování problematických záznamů od 

supervizita. Na počátku roku 2014 programátor začal s přesunem záznamů do Alephu, 

přičemž nalezl duplicitní jednotky, kdy se shodovalo přírůstkové číslo i signatura, což muselo 

být opraveno nebo odstraněno. Tuto práci dostal opět na starosti supervizor, který zjistil, že 

chyba nastala už před lety při tvorbě katalogizačních lístků. V určité době se totiž 

nedodržovaly knihovnické standardy, pokud měl titul dva a více autorů, byl vytvořen lístek 

pro každého z nich, ale nikoliv odkazový. Na těchto lístcích byly všechny potřebné údaje jako 

název, autoři, nakladatelské údaje, signatura a přírůstkové číslo, tudíž katalogizátor nemohl 

poznat odkazový lístek. Tento problém byl v krátkém čase odstraněn, aby se mohly záznamy 

vyexportovat do Alephu, což se stalo v průběhu května 2014. 

Program ZRIS umožňoval prohlížení naskenovaných lístků, tvorbu katalogizačních 

záznamů a prohledávání katalogů jiných knihoven, aby mohly být záznamy stahovány. Lístky 

z HK byly rozděleny podle jednotlivých šuplíků, stejně jako v reálném lístkovém katalogu. 

Každému z katalogizátorů byl přidělen jeden takovýto oddíl, který zpracovával podle svých 

časových možností a svého tempa. Při samotné práci nejdříve napsali základní údaje jako 

název a autora do jednoduchého vyhledávacího rozhraní a program následně prohledal 

katalogy vybraných knihoven. Jako první to byl katalog UK, pokud zadané údaje odpovídaly, 
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vyhledávání už dál nepokračovalo. Katalogizátor rozhodl, zda se jedná o totožný titul, 

případně o totožnou jednotku. Na základě jeho posouzení záležel další postup. Jestliže se 

jednotka shodovala v signatuře a přírůstkovém čísle, tak ji vyřadil jako duplicitní. V případě 

stejných bibliografických dat připojil pouze jednotku k existujícímu záznamu v katalogu UK. 

Mohlo se stát, že vyhledávání se zastavilo na základě částečné shody, neodpovídal například 

rok a místo vydání. Poté se mohlo vyhledávat dál v souborném katalogu, stejně jako 

v případě, že knihovny na UK daný titul nevlastní. Z počátku se mohlo vyhledávat 

i v zahraničních katalozích, ale záznamy z nich se musely více upravovat, což někteří 

katalogizátoři nečinili, tudíž byly zahraniční katalogy odstraněny. Zároveň prohledávání 

těchto katalogů zabíralo více času, zpracovatelé si totiž nemohli zvolit, kde chtějí hledat. Vše 

bylo dopředu nadefinováno.  

Když skončilo vyhledávání, mohlo nastat několik variant: upravoval se stažený 

záznam, přidávaly se jednotky, vyřazoval se lístek nebo se vytvářel celý nový záznam, což 

bylo samozřejmě nejpracnější. Pro poslední variantu byl určen jednoduchý formulář, do 

kterého se vyplnily základní údaje jako autor, název, nakladatelské údaje, počet stran, 

signatura, přírůstkové číslo a interpunkce. Z něho se vytvořil záznam ve formátu MARC21 

s běžným označením polí a podpolí. Tento způsob umožňoval, aby na projektu pracovali 

i lidé, kteří neměli dřívější zkušenosti s katalogizací. Následně došlo k uložení nového 

záznamu nebo přidané jednotky. Odkazové lístky a katalogizační lístky seriálů se rovnou 

vyřazovaly, jelikož seriály měly být zpracovány až později.  

Práci kontroloval jeden člověk jako supervizor, který odpovídal za správnost a kvalitu 

záznamů. Průběžně prováděl kontrolu, a pokud byl nějaký záznam chybný, program mu 

umožňoval vrátit ho ke zpracování, tudíž ho musel katalogizátor opravit. Všechny vytvořené 

záznamy a jednotky supervizor schválil, jestliže tak učinil, lístek byl považován za hotový. 

Mezi jeho povinnosti patřilo přidělování jednotlivých šuplíků a dohled, zda je vše zpracováno 

a na nic se nezapomnělo.  

Na počátku se naskenovalo 56 240 katalogizačních lístků, z nich se zpracovalo 36 356. 

Ostatní byly duplicity, odkazové lístky nebo seriály, které se vyřadily. Celkově vzniklo 

25 954 kompletních bibliografických záznamů, a v 14 805 případech se přidávala pouze 

jednotka k 12 783 již existujícím záznamům v Alephu. Pokud tato čísla sečteme, vyjde nám 

vyšší počet, než kolik bylo zpracováno lístků, je to z toho důvodu, že u více svazkových 

monografií a duplicitních jednotek bylo u jednoho lístku vytvořeno více záznamů pro každou 

jednotku zvlášť. Obdobná statistika nám vyjde u zpracovaného katalogu kvalifikačních prací, 

kde se naskenovalo celkem 2 470 lístků, z toho vzniklo 1 438 přírůstků a jenom 415 celých 



30 

 

bibliografických záznamů. [RÖSSLEROVÁ, 2014b] Mohlo by se zdát zvláštní, že se přidalo 

velké množství jednotek k záznamům v Alephu, což bylo proto, že stávající záznamy 

jednotek nedostačovaly a potřebovaly opravit, proto se přistoupilo k tomuto způsobu přes 

vytvoření nových a kvalitních záznamů.  

Do projektu se zapojilo celkem 24 katalogizátorů z řad studentů, nejčastěji z ÚISK, 

kteří pracovali různě dlouhou dobu a zpracovali různý počet záznamů. Dostávali zaplaceno ze 

stipendijního fondu, tudíž museli být studenty v prezenční formě studia a nesměli překročit 

standardní délku studia. Za jeden katalogizační lístek utržili 5 Kč, ať ho vyřadili nebo 

zpracovali. Supervizor za schválený záznam obdržel 1,50 Kč. Náklady na jeden lístek činily 

20,55 Kč, v čemž je započítáno skenování, zpracování, revize a práce programátora. 

[RÖSSLEROVÁ, 2014a] 

Zásadní výhodou tohoto projektu bylo, že se zkatalogizoval celý fond Historického 

kabinetu v krátké časové době, pokud by se pokračovalo v rekatologizaci metodou de visu 

trvalo by to výrazně déle. S tím souvisejí i menší finanční náklady a maximální využitelnost 

prostředků ze studijního fondu. V současné době také dávají čtenáři přednost vyhledávání 

v OPACu místo v klasickém lístkovém katalogu, tudíž přínos představuje i zpřístupnění 

starších knih. [RÖSSLEROVÁ, 2014a] 

 

3.2.3 Katalogizace seriálů 

 

Specifickým typem dokumentů na katalogizování jsou časopisy, které zpracovává 

speciální pracovnice SVI, ale jiná než knihy z HK, a zároveň odpovídá za správu seriálů na 

celé Filozofické fakultě UK. V rámci projektu rektrokonverze se lístky se seriály vyřazovaly. 

Nyní je katalogizuje právě tato pracovnice z SVI ve spolupráci s HK, kde stipendistka 

doplňuje informace k jednotkám. Záznamy těchto jednotek zůstávají i nadále bez čárových 

kódů, jelikož se ve velké většině jedná o svazky deponované mimo samotné prostory HK. 

Nejdůležitější je, aby se informace o jednotlivých seriálech a ročnících, které HK vlastní, 

dostaly do Alephu a čtenář si je mohl vyhledat. V některých případech dochází současně 

k přesignování, jelikož systém dosavadního označování seriálů není vhodný, ale k tomu více 

v části o organizaci knihovního fondu. 

 

3.2.4 Rychlá katalogizace  
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 V některých případech je potřeba knihu rychle zkatalogizovat, což je častý jev 

zejména u starších titulů. Před projektem retrokonverze se toto stávalo, když si čtenáři chtěli 

vypůjčit knihu vyhledanou v lístkovém katalogu. Poté musela vedoucí knihovny vytvořit 

jednotkový záznam, aby se kniha mohla půjčit. Nejčastěji přidávala jednotku už k existujícím 

záznamům. Do jednotkové části poté napsala do poznámky k výpůjčce „dokatalogizovat“ 

a po vrácení se kniha předala oprávněnému zaměstnanci HK, který záznam doplnil. Pokud 

však titul na UK nebyl, musela provést rychlou katalogizaci, kam zapsala jenom název, autora 

a rok vydání, zároveň vytvářel záznam jednotky. Automatický knihovní systém Aleph pak 

takovouto knihu automaticky rezervoval pro katalogizátora, který po jejím návratu provedl 

řádnou katalogizaci. V současné době, kdy jsou všechny záznamy jednotek v Alephu, je 

potřeba pouze nalepit čárový kód do knihy a přenést ho čtečkou do jednotkové části. I u 

těchto knih je někdy potřeba zkontrolovat záznamy, případně opravit nebo doplnit chybějící 

údaje, tudíž i nyní se píše do poznámky k výpůjčce „dokatalogizovat“. Tento způsob rychlé 

základní katalogizace a následného dopracování byl zvolen z toho důvodu, jelikož čtenáři 

čekají na svoji výpůjčku a kompletní katalogizace by zabrala delší dobu, zároveň také vedoucí 

knihovny nekatalogizuje.  

Dopracování katalogizačních záznamů v současnosti provádí pracovník na poloviční 

úvazek. Mimo to katalogizuje knižní dary, kterým také přiřazuje přírůstková čísla. Záznamy 

vytváří v nejvyšší úrovni, obsahují i kompletní věcný popis. Zároveň provádí deduplikaci 

záznamů stejných titulů.  

Když jsme knihu zkatalogizovali, je potřeba ji správně zařadit do fondu, aby byla 

vyhledatelná. Z toho důvodu je potřeba mít dobře organizovaný knihovní fond a jemu se budu 

věnovat v následující podkapitole. 

 

3.2.5 Věcný popis 

 

Kvalitní bibliografické záznamy by měly obsahovat i pole s věcným popis, což se 

snaží v knihovnách FF UK dodržovat. Pro tvorbu věcného popisu nejsou vyčleněni zvláštní 

pracovníci, kdo katalogizuje, zároveň přiděluje dokumentu věcné údaje. Výjimku tvoří 

stipendisté, kteří mohou doplňovat pouze čísla Konspektu. V případě historických témat se 

jedná o několik omezených skupin, popřípadě přidají druhou skupinu Konspektu pro formální 

charakteristiky. Samozřejmě, když stáhne bibliografický záznam s věcným popisem, tak je 

nemaže a nechává je.  
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Mimo skupiny Konspektu obsahují bibliografické záznamy čísla MDT a údaje 

v polích 600, jako předmětová hesla, geografická jména a žánr. Všechny se kontrolují 

a stahují ze Souboru národních autorit. Pokud se zde věcné heslo nenalezne, ta se využívá 

Teologický tezaurus, tezaurus MeSH nebo řízené slovníky MFF nebo FF, aby byla zachována 

určitá jednotnost. Jako v případě tvorby bibliografických záznamů, tak i věcný popis má 

různou kvalitu. V HK ho má na starosti stejný pracovník jako katalogizaci, zároveň ho 

dopracovává do záznamů, které vytvořili stipendisti.  

3.3 Organizace knihovního fondu 

 

Tematickému obsahu knihovního fondu a typům dokumentů uložených v Historickém 

kabinetě je věnována podkapitola ve druhé části. Na tomto místě je větší pozornost zaměřena 

na jiné aspekty organizace knihovního fondu jako jeho uskladnění, revizi a ochranu. 

 

3.3.1 Skladování fondu Historického kabinetu 

 

Vzhledem k prostorovým možnostem HK je fond přístupný pouze zprostředkovaně ze 

skladu. V podstatě žádná knižní jednotka není ve volném výběru, ani pro prezenční studium. 

Ve studovně se sice nacházejí takovéto knihy, ale ty jsou uzamčeny ve skříních. Tento způsob 

půjčování knih funguje od otevření historického semináře a má svá jistá pozitiva. Pokud by 

došlo k zpřístupnění knih čtenářům, musela by se zvýšit jejich ochrana. Zároveň by se musely 

vyřešit dispozice skladu, jelikož regály jsou u sebe blízko, což neodpovídá požadavku na 

volný výběr, ale skladovým plochám tyto rozměry vyhovují.  

Knihy jsou uchovávány ve skladu, jenž bezprostředně sousedí se studovnou, ve které 

je taktéž výpůjční pult. Knihovní jednotky se v HK řadí podle svého obsahu, funguje tu věcně 

tématické stavění. Dokumenty nejsou vřazovány do některého ze systémů věcného pořádání 

jako MDT nebo LCC, ale podle předem určených tematických celků. Nové přírůstky jsou 

přiřazovány na konec řady, nejsou tedy vřazovány podle dalších kritérií. Tento způsob má své 

historické opodstatnění, jelikož knihovna byla určena pro výuku v semináři, kde používali 

knihy k určitému tématu, proto byly regály uspořádány tematicky. I v ostatních knihovnách 

existoval tento systém, ale jedině v HK zůstal zachován dodnes. 

Jednotlivé regály jsou tak vymezeny pro určitá historická témata. Zvlášť stojí knihy 

o dějinách jednotlivých států, české historii, nebo filozofii. České a obecné dějiny jsou navíc 

členěny ještě na menší celky podle epoch. Tematické dělení je velmi detailní, například 
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samostatně jsou umístěny tituly o válečných dějinách od zahraničních a českých autorů. Svoje 

poličky mají publikace o husitství, nebo o hospodářských a sociálních dějinách. Časopisy 

a sborníky jsou soustředěny u sebe, jelikož u nich nezáleží tolik na obsahovém hledisku. 

U příruční části fondu taktéž není důležité tematické dělení, jelikož obsahuje zejména 

vícesvazková díla a seriálové publikace.
16

 

 

3.3.2 Tvorba signatur 

 

Tomuto způsobu stavění fondu se přizpůsobují i signatury. Každý regál nebo skříň 

označuje číslo, které je na začátku signatury. Ve studovně se začíná, tudíž jsou zde čísla od 

1 do 25. Následuje vedlejší sklad, ale zde už není souvislá řada, jelikož některé signatury jsou 

v depozitáři. Po označení konkrétního regálu následuje velké písmeno pro určení police 

z daného regálu. Systém je značně jednoduchý a mnemotechnický, první police má označení 

A, druhá B, třetí C atd. Každý regál má jiný počet polic a tudíž je možné i rozdílné množství 

písmenek v signaturní řadě. Jako poslední bývá číslo, které určuje pozici konkrétní jednotky 

na polici. Toto číslo může být libovolně velké, jelikož se signatury vyřazených jednotek 

znovu nepoužívají. Takto vypadá základní typ signatury.
 17

  

 

Když se zapisuje signatura do Alephu nebo je jinak komunikována, tak se před ní 

navíc udává prefix H, aby se dalo okamžitě rozeznat, o jakou knihovnu se jedná. Do Alephu 

se navíc píše bez mezer a s jednou pomlčkou navíc, poté signatura vypadá takto H-134-A205. 

Tento způsob se zavedl na jaře letošního roku, aby se sjednotil zápis signatur ve všech 

knihovnách FF UK.  

                                                 
16

 Seznam témat a počáteční číslic signatur jsou v příloze č. 1. 
17

 Soupis signatur a jejich umístění jsou v příloze č. 1. 

H – 134 A 205 

Označení knihovny 

(Historického kabinetu) 

Číslo regálu 

Určení police 

Pozice na polici 
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Tato základní signatura se v různých případech rozšiřuje o další písmenka nebo 

číslice. U vícesvazkových publikací se přidává lomítko a za něj číslo, které označuje pořadí 

daného dílu, například 134 A 205/1, 134 A 205/2 atd. Někdy jsou jednotlivé díly děleny ještě 

na části, které se musí také projevit v signatuře, tudíž se zapíše 134 A 205/1-1, 134 A 205/1-2. 

V případě, že knihovna vlastní více totožných svazků, dopisují se malá písmenka signatury. 

První zůstává v základním tvaru, další poté vypadají takto 134 A 205a, 134 A 205b apod. 

Odlišná situace nastává u seriálů, jelikož se u nich v minulosti signatura zapisovala 

různě, což v současné době činí značné problémy. Nyní se svázané nebo kompletní ročníky 

časopisů označují základní signaturou, která je lomená rokem vydání časopisu, například 120 

A 1/1950. U sborníku je to obdobné, ale lomí se spíše ročníkem, 42 E 17/1. Dříve se za 

lomítko psal u časopisů i ročník, nebo každý svazek měl svoji pozici na regále a označení 

základní signaturou. V tomto případě je ale problematické doplňovat chybějící ročníky 

a zároveň na dané polici může být pouze jeden titul seriálu, což zabírá hodně místa. Případně 

byl na třetím místě signatury rok vydání seriálu, ale stává se, že se na jedné polici mohou sejít 

i dva takové svazky. Signatury seriálů jsou tudíž značně nejednotné a v současné době 

postupně dochází k přesignování a sjednocování jejich zápisu. Obdobný problém existuje 

u monografií, ale tam se ho podařilo již z větší části odstranit a navíc zde nepůsobí takové 

problémy. 

Stejný způsob tvorby signatury platí i u Pekařovy knihovny a depozitáře v hotelu 

Krystal. Dokumenty z Pekařovy knihovny, nebo německé univerzity začínají číslovkou 200 

a výše, princip dál je poté stejný. Signování zůstalo původní, otázkou zůstává, zda odpovídá 

umístění v paláci Kinských, nebo je ještě dřívější. Knihy v depozitáři v hotelu Krystal si 

jednak zachovávají své signatury z HK v případě souvislých bloků, při čemž se ale nedaří 

v depozitáři zachovat umístění do polic podle písmen, pročež se problém řeší vkládáním 

popisek. Jednotlivé svazky také dostávají nové signatury na začátku s 99, jedná se zejména 

o časopisy a sborníky.   

 

3.3.3 Katalogy 

 

Než jde knihovník do skladu pro knihu, je potřeba znát její signaturu. Ta se 

v současnosti nejčastěji hledá v počítačovém katalogu přes OPAC nebo v rámci Alephu a jeho 

rozhraní pro vyhledávání. Nicméně jsou v HK stále ještě i klasické lístkové katalogy, jelikož 

všechny jednotky do nedávné doby nebyly zpracovány v automatizovaném knihovnickém 

systému a někteří čtenáři preferují vyhledávání v nich. Základ představuje jmenný katalog, 
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kde jsou abecedně uspořádané všechny dokumenty, jak knihy, tak i seriály, sborníky. Když se 

vyřadí jednotka, vyjmou se i její kartičky, lístkové katalogy slouží totiž jak čtenářům, tak 

i knihovníkům. Zvlášť jsou vyčleněny závěrečné kvalifikační práce, které mají dva katalogy – 

jmenný a věcný. Navíc existuje předmětový katalog pro knihy a časopisy, jenž byl před 

několika lety revidován a aktualizován, ale pouze částečně. Katalogy pro knihy a seriály 

přestaly být doplňovány v roce 2002, katalogy kvalifikačních prací pak definitivně po roce 

2005, tudíž novější tituly musí čtenáři hledat přes OPAC. 

Při tvorbě katalogu Pekařovy knihovny se postupovalo značně chaoticky. Pokud titul 

vlastnil už HK, byla signatura a inventární číslo připsáno na jeho kartičku, v opačném případě 

vznikl nový katalogizační lístek. V pozdější době se tyto samostatné lístky z katalogu 

vyjmuly, aby čtenáři nepožadovali dokumenty, které v HK nebyly uskladněny. Z toho důvodu 

vznikl z katalogu Pekařovy knihovny nesourodý celek, kdy některé lístky jsou zvlášť, jiné 

v celku s dalšími z HK. 

Celkově nejsou lístkové katalogy v dobrém stavu, jelikož se v nich nachází dost chyb, 

například při přesignování se na nich signatury neupravovaly, nebo při vyřazování se 

nevyndávaly katalogizační lístky. Při běžném provozu se na tyto nedostatky přichází a jsou 

postupně odstraňovány. Značné těžkosti to však způsobilo při projektu retrokonverze, kdy se 

zpracovaly i záznamy jednotek, které jsou již několik let vyřazené.  

 

3.3.4 Práce s dokumenty ve skladu 

 

Nové přírůstky se vřazují do fondu podle svého obsahu, následně se tvoří signatury, 

jak jsou popsány výše. Tuto činnost v současnosti provádí jedna ze stipendistek na základě 

akvizice, proto je poměrně nepravidelná. Nejprve společně s vedoucí knihovny analyzují 

obsah knihy a přiřadí jí podle tématu určitý regál. Záleží také na volném místě na konkrétní 

polici nebo v regále, když už jsou zaplněny, hledají pro jednotku jiné vhodné umístění. 

Duplicity a další díly vícesvazkových monografií se přiřadí k již stávajícím svazkům. Zároveň 

se musí hlídat poslední číslo pozice na konkrétní polici, aby nevznikaly duplicitní signatury. 

Když je signatura k jednotce vytvořená, zapíše se na lepící štítek na knize, na předsádku, 

zaznamená se do Alephu a do přírůstkového a místního seznamu.  

Přírůstková čísla generují a přidělují v SVI, v HK se k nim do přírůstkových seznamů 

připisují názvy a autoři titulů. Místní seznam se vede pouze pro potřeby HK a zaznamenávají 

se do něho knihovní jednotky, jak jsou umístěny na regálech a policích. Uchovávaný je 

v excelovém souboru a průběžně se doplňuje novými i starými přírůstky, aby odpovídal stavu 
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fondu, ale zdaleka není kompletní. Využíval se doposud zejména u nezkatalogizovaných 

signatur a u knih v depozitáři, o kterých nejsou jinak souvislé záznamy. 

Další aktivitou, která se provádí v knihovním skladu, je přeřazování svazků na nové 

umístění. V historickém kabinetě se toto příliš často neděje, když se tak stane, přesouvají se 

celé bloky signatur. Ještě donedávna například byla část knih uložena ve skříních po 

chodbách hlavní budovy filozofické fakulty, což nebylo vhodné. Muselo se najít ve skladu 

místo pro knihy, aby se přesunuly. Jiné svazky se přemístily do depozitáře v Krystalu, čímž 

vznikl potřebný prostor. V tomto případě nebylo potřeba měnit signaturu ani umístění.  

Naopak u přesouvání menšího počtu jednotek se musí upravit signatury. Nejčastěji se 

přemístění dělají, aby vzniklo místo pro nové přírůstky, nebo aby se shromáždily duplicitní 

jednotky. Signatury se také průběžně opravují u seriálů, aby byl sjednocen jejich tvar. Při této 

činnosti se musejí signatury opravit nejenom na knize, ale také v přírůstkovém a místním 

seznamu a u záznamu jednotky v Alephu. Zároveň je u této práce vysoká chybovost a je 

potřeba pracovat obezřetně a pozorně.  

Opačným procesem vřazování jednotek je jejich vyřazování. V Historickém kabinetě 

se vyřazuje nepravidelně, spíše nárazově několikrát za rok. Knihy vhodné k odpisu se 

schraňují na jednom místě a až jich je větší počet, tak se vyřadí. Nejčastějším důvodem 

k vyřazení je zastaralý nebo neoborový obsah, případně multiplicita. Při vyřazování se 

postupuje následovně. Nejdříve se sepíšou všechny dokumenty, tento seznam se předá do 

SVI, kde k jednotlivým položkám přiřadí úbytkové číslo. V HK se poté do jednotlivých 

svazků dá razítko „vyřazeno“ a znehodnotí se razítka knihovny. V přírůstkovém a místním 

seznamu se přeškrtne konkrétní položka, a připíše se úbytkové číslo. V Alephu v záznamu 

jednotky se změní status zpracování na „vyřazeno“, což se děje centrálně. Nesmí se 

zapomenout odstranit katalogizační lístek. Následně se v rámci nabídkové povinnosti odpisy 

nabízí jiným institucím, zda o ně neprojeví zájem. Když se tak nestane, nechají se volně ve 

studovně k rozebrání.   

 

3.3.5 Revize v Historickém kabinetě 

 

V Historickém kabinetě taktéž probíhá jednou ročně revize. Odpovědnost za její 

průběh a metodickou záštitu obstarává opět SVI. Pravidelná revize se většinou uskutečňuje 

v době letních prázdnin, na konci června a začátku července. V minulých letech se prováděla 

zejména kontrola jednotek evidovaných v automatizovaném knihovním systému Aleph a dále 

bylo započato s revizí za pomoci místního a přírůstkových seznamů, což byla doposud jediná 
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kompletní evidence knihovního fondu. Revize probíhá na určitém úseku signatur, většinou se 

vybere více čísel signatur, nebo podle roku přírůstků. U této možnosti se využívají právě 

přírůstkové seznamy, se kterými se chodí po skladu HK na jednotlivé regály a odškrtávají se 

přítomné svazky, chybějící se následně dohledávají. K prvnímu způsobu revize se z SVI 

půjčuje čtečka čárových kódů, aby práce šla rychleji.  

Letos poprvé bylo po konverzi dat z programu ZRIS možné vygenerovat z Alephu 

kompletní místní seznamy a podle nich revidovat. Tento způsob zároveň umožňuje 

kontrolovat správnost zkonvertovaných údajů, které se následně opraví. Nevýhodou této 

metody je její značná časová náročnost. 

Po skončení revize se ještě dohledávají chybějící jednotky, jelikož se mohlo stát, že je 

někdo špatně zařadil, nebo se omyl stal někde jinde. K tomu se využívají zejména místní 

a přírůstkové seznamy. Když se kniha nenajde, dostane status „pravděpodobná ztráta“. Tato 

činnost je často náročnější než samotná revize, jelikož se musejí kombinovat různé postupy, 

aby se kniha dohledala. Když je jisté, že už se žádný chybějící dokument nenajde, provede 

zaměstnankyně SVI kontrolu, zda revize proběhla správně. Vedoucí knihovny sepíše protokol 

o uskutečněné revizi, jejž podepíší všichni zúčastnění, kteří revizi prováděli, vedoucí 

knihovny a pracovnice SVI. 

K dohledávání ztracených jednotek dochází i během roku. Když si chce čtenář půjčit 

knihu, která není na místě, hledá se podobným způsobem jako při revizi. Příležitostně se 

provádí také vizuální revize, při které se kontroluje správné uložení jednotlivých svazků. Při 

vracení knížek na regál se někdy nedají na správné místo, tudíž následně je problém s jejich 

vyhledáním.  

V Historickém kabinetě je knihám poskytnuta základní ochrana, umístěny jsou 

v uzamykatelných prostorách, tudíž nemůžou být zcizeny. Jestliže se poškodí, jsou opraveny 

nebo dány na převazbu. Žádné další speciální aspekty ochrany fondu jako vlhkost nebo 

teplota vzduchu se v HK nesledují, jelikož většinu fondu tvoří nové publikace a u nich 

takováto opatření nejsou potřeba.  
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4. Problémové body zpracování a ochrany fondu Historického 

kabinetu 
 

V této části se zaměřím na problematické body práce s fondem Historického kabinetu. 

Zdůraznila jsem následující čtyři podstatné nedostatky nebo nejasnosti, které se mohou 

postupně odstranit a tím se zkvalitní poskytované služby HK. Mimo ně bychom samozřejmě 

našly i jiné drobné nedokonalosti, jako třeba neprecizní lístkový katalog. Pokud bychom se 

zaměřily na oblast služeb čtenářům, i zde by zajisté byly možnosti pro vylepšení, ale toto 

nebylo předmětem zkoumání.  

 

4.1 Nutná revize retrokonverze 

 

Jedním z dlouhodobých problémů HK bylo nezkatalogizování značné části knihovního 

fondu. Vzhledem k jeho velikosti by katalogizace metodou de visu trvala několik desítek let. 

Projekt retrokonverze tudíž výrazně pomohl k vyřešení tohoto nedostatku. Nicméně s ním 

vyvstaly další komplikace, které bude nutno potupně vyřešit. Jedná se například 

o nekompletní nebo chybné záznamy, často nejsou správně vytvořeny jednotky. Nejednou se 

také svazky vyřadily, ale nevyjmul se lístek, který byl následně při projektu zpracován, tudíž 

je nutné změnit status u jednotek na „vyřazeno“. Jednotlivé knihy se musí různě dohledávat, 

jelikož nesouhlasí signatury na lístcích, v přírůstkových seznamech a na knize. Tyto 

nedostatky se průběžně odstraňují, avšak to zabere jistě čas a lidské zdroje.  

 

4.2 Prostorové problémy 

 

Obdobně jako v jiných knihovnách, tak i v HK se musí řešit nedostatek místa. Některé 

regály ve skladu jsou přeplněny. Potíže činí i tematické řazení fondu, jelikož některá témata 

narůstají rychleji než jiná. Depozitář v hotelu Krystal má také omezené možnosti. Řešením by 

bylo větší vyřazení duplicitních a zastaralých dokumentů, což by opět spotřebovávalo čas 

a pracovní síly. Případné odstranění tematického stavění by bylo také možností, ale pokud by 

se přesignovávaly jednotky na jednu signaturu, tak by to dlouho trvalo. Variantou je postupné 

rozrušení věcného systému signatur, kdy by se do současného systému začaly zařazovat nové 

přírůstky bez ohledu na téma, ale pouze s ohledem na volné místo na regále. To by znamenalo 



39 

 

postupné zrušení současného pořádku, což by byla škoda, když je tematické řazení v HK 

dobře zavedeno a někdy se podle něho i vyhledává.  

S nedostatkem prostoru souvisí i uložení původního fondu z paláce Kinských včetně 

Pekařovy knihovny, který je v současně době umístěn v depozitáři AV ČR. Je však otázkou, 

jak dlouho na tomto místě dokumenty zůstanou, za posledních několik let se stěhovaly už po 

třetí. Do budoucna by se mělo vyřešit jejich umístění, aby odpovídalo významu Pekařovy 

knihovny, aby se zároveň nemuselo platit za jejich uskladnění. 

Obecně uskladnění knih není ideální. V plných regálech jsou knihy na sobě natěsnány 

a nemají dostatečný prostor, uvolnění by přineslo již zmíněné častější vyřazování, nebo 

úprava signování.  

 

4.3 Centrální funkce Střediska vědeckých informací 

 

Jak už bylo několikrát zmíněno, SVI plní funkci koordinátora a metodika pro 

knihovny FF UK. U něho se také sbírají všechny podklady pro statistiky a závěrečné zprávy. 

Některé jeho jasně dané povinnosti by se mohly jevit jako problematické například 

zpracování nových přírůstků. Nejdříve jsou dodány do HK a zde zkontrolovány, odtud se 

přesunou do SVI. Zde se zkatalogizují a přiřadí se jim přírůstkové číslo, poté jsou vráceny 

zpět do HK. Tento proces zabírá určitou dobu, ale dle mého názoru nevzniká velká časová 

prodleva. Když by se kniha zpracovávala přímo v HK, nebyla by žádná časová ztráta, avšak 

současný stav odpovídá snahám udržet určitou kvalitu bibliografických záznamů bez 

zbytečných duplicit. Zároveň by se musel zvýšit počet zaměstnanců HK, aby mohli řádně 

vykonávat svoji práci. Některé knihovny jako knihovna Jana Palacha mají svého 

katalogizátora, ale u menších by byl zbytečný, jelikož v SVI má jeden katalogizátor na 

starosti více knihoven, čímž se v podstatě šetří pracovní síla. Po zvážení těchto faktů dojdeme 

k závěru, že aktuální systém zpracování nových přírůstků a postavení SVI má své 

opodstatnění a rozhodně není potřeba na něm nic měnit. 

Nicméně v určitých oblastech by se zajisté našly nedostatky. Jedním z nich je 

chybějící metodika pro práci se starými a vzácnými tisky. V současné době v HK často naráží 

na problém jak zacházet s dokumenty z 19. století, o starší publikace má člověk větší obavy 

a lépe se o ně stará. V různých obdobích se praktikovaly různé metody, například kam lepit 

čárový kód apod. Nikdy však neexistovaly v psané podobě. Není také zcela jasné za jakých 

podmínek tyto dokumenty uskladňovat. Určité sjednocení postupu by bylo zajisté vhodné. Do 
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budoucna by bylo vhodné ze strany SVI tuto nedokonalost odstranit a nějakou metodiku nebo 

postup práce vytvořit. 

4.4 Personální problémy 

 

Všechny výše zmíněné problémy a nedostatky se dají postupem času odstranit za 

podmínky, že na ně bude dostatek času, lidských zdrojů a financí. Počet personálu však 

neodpovídá velikosti knihovny. Vzhledem k tomu, že knihovní fond čítá přes sto tisíc svazků 

a na jeho správu připadá 1,5 úvazku, je jejich poměr značně nevyrovnaný. Vedoucí knihovny 

řeší základní chod knihovny a komplikace, které s ním vyvstávají, tudíž už jí nezbývají 

časové možnosti na dlouhodobější projekty, jež by bylo potřeba provést. Na doplnění 

pracovní síly se využívají studenti v rámci stipendia, avšak ti ho můžou dostávat pouze 

v řádné době studia prodloužené o jeden rok, po dostudování odchází jak ze školy, tak z HK. 

Během této doby je potřeba je zaškolit a stejně je nutné jejich práci kontrolovat, protože 

nemají zodpovědnost a o všem musí rozhodnout vedoucí knihovny. Cirkulace těchto studentů 

je značně velká a neustále se musejí zaučovat noví, což je časově náročné. Pokud by místo 

nich byl normální pracovní úvazek, všechny tyto obtíže by odpadly. Financování stipendií je 

totiž zároveň nestabilní a situace se tak může proměnit doslova v několika dnech, kdy začne 

FF UK šetřit. Knihovna tak rázem přijde o zapracované studenty. Myslím si, že pokud by se 

zvýšil počet zaměstnanců, všechny ostatní problémové body by se daly vyřešit. Ideální by 

bylo navýšení na dva celé úvazky, aby se jeden zaměřil na každodenní chod knihovny a druhý 

by měl na starosti správu knihovních fondů a vše s nimi spojené.    
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Závěr 

 

Historický kabinet funguje jako jedna z dílčích knihoven Filozofické fakulty UK. Za 

svoji dlouhou působnost prožil už mnohé proměny a stále dobře plní své funkce. Poskytuje 

studentům a vyučujícím historie jak základní odbornou literaturu, tak i tituly specializované 

na jejich okruhy zájmů a nutné pro řešení grantů. Je přístupný nejen čtenářům z ostatních 

fakult UK ale i zájemcům z řad široké veřejnosti. Zapojení Historického kabinetu do většího 

správního celku s sebou přináší i určité povinnosti a možná i zjednodušení, kdy chod HK 

metodicky zaštiťuje SVI.  

Knihovní fond odpovídá informačním potřebám uživatelů HK. Zahrnuje jak 

monografické práce, tak i příručkovou literaturu a seriály. Současně se také akvizice ubírá 

stejným směrem, kdy se nakupují tematicky odpovídající dokumenty. Služby se zaměřují 

přednostně na zajištění půjčování knih a seriálů, čemuž odpovídá i rozmístění jednotlivých 

místností. Sklad sousedí bezprostředně s výpůjčním pultem a studovnou, která se využívá pro 

prezenční výpůjčky.  

Pracovní úvazky jsou v HK pouze jeden a půl, jeden je určen pro vedoucí knihovny, 

druhý slouží do značné míry pro katalogizaci. Pro doplnění pracovní síly se využívají 

stipendijní fondy, zaměstnáni studenti jako pomocné vědecké síly nebo stipendisté. Tento stav 

je také jedním z problematických bodů, které způsobují nepříjemnosti v chodu knihovny.  

Kromě nedostatku zaměstnanců se jeví jako problém stav zkatalogizování fondu, 

jelikož po uskutečnění projektu retrokonverze se v automatizovaném knihovnickém systému 

přirozeně nacházejí mnohé chyby. S knihovním fondem souvisí i další možnost zlepšení, 

a tím je uskladnění dokumentů. Pokud by se tyto problémy zdárně vyřešily, tak by 

každodenní chod Historického kabinetu byl jednodušší a lidské zdroje by se mohly využít 

jiným směrem k jeho rozvoji. Avšak i v současné době plní HK zdárně své úkoly a funkce. 
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Obrázek 1: Studovna HK těsně po havárii vody. Fotku pořídil fakultní technik pan Jiří 

Stibor. 

Obrázek 2: Studovna HK během provizorního provozu na jaře 2014.  
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Obrázek 3: Studovna HK v provizorním provozu, pohled na výpůjční pult. 

Obrázek 4: Sklad HK v místnosti 202. Pohled na seriály. 
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Obrázek 5: Sklad Historického 

kabinetu. 

Obrázek 6: Sklad 

Historického kabinetu, 

pohled na sbírku map. 
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Obrázek 7, 8: Dvě pracovní místa pro stipendisty, jedno využívá v současné době 

vedoucí knihovny.  
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Příloha 1: Seznam signatur HK, jejich umístění a tematické zaměření.  

 

signatura umístění obsah 

sg. 1-11 studovna - 
přízemí edice, syntézy, příručková literatura, časopisy… 

sg. 12-25  studovna - galerie edice, příručková literatura, časopisy… 

sg. 30 knihovna-sklad časopisy, syntézy 

sg. 31 knihovna-sklad příručková literatura, časopisy 

sg. 32            místnost č. 208  Rakousko (Habsburská monarchie) 

sg. 33  knihovna-sklad Rakousko (Habsburská monarchie) 

sg. 34   knihovna-sklad dějiny měst a obcí, kroniky, starší literatura 

sg. 35 knihovna-sklad světové dějiny, historiografie (35 F, G) 

sg. 36 místnost č. 200 světové dějiny 

sg. 37 knihovna-sklad Francie 

sg. 38 knihovna-sklad Německo 

sg. 39 knihovna-sklad hospodářské a sociální dějiny 

sg. 40 knihovna-sklad Německo 

sg. 41 knihovna-sklad starší literatura-české dějiny, Slovensko (41 C  400 -, D-E) 

sg. 42 knihovna-sklad 42 A, B Československo, 42C-G sborníky 

sg. 43 
knihovna-sklad 

literární dějiny, kroniky, knihtisk, divadlo, hudba, film, 
Komenský, inventáře, sborníky (43 F, G) 

sg. 44 knihovna-sklad dějiny Anglie (Velká Británie) 

sg. 45 knihovna-sklad USA 

sg. 46 knihovna-sklad sociologie, filozofie, politologie 

sg. 47 knihovna-sklad Balkán  

sg. 48 depozitář Krystal Rusko, SSSR 

sg. 49 knihovna-sklad světové dějiny 

sg. 50 knihovna-sklad učebnice, didaktika 

sg. 51 knihovna-sklad Maďarsko 

sg. 52 knihovna-sklad různé;  1. a 2. světová válka: C-E 

sg. 53 knihovna-sklad různé 

sg. 54 
knihovna-sklad 

různé;  54 A, B – husitství, 54 C, D – dějiny institucí, muzejnictví, 
UK, univerzity, 54 E – dějiny měst 

sg. 55 knihovna-sklad syntézy, slovníky 

sg. 56 depozitář Krystal Polsko 

sg. 57 
knihovna-sklad 

Polsko, 57 H vedlejší země Koruny České (Slezsko, Horní 
Lužice…) 

sg. 58 depozitář Krystal Francie 

sg. 59 depozitář Krystal dělnické hnutí 

sg. 60 knihovna-sklad různé (Čes. země a odboj za 2. sv. v., dějiny vědy a techniky…) 

sg. 61 knihovna-sklad skripta, učebnice 

sg. 62 knihovna-sklad české dějiny - 20. století (programy politických stran 62 F) 

sg. 63 

knihovna-sklad 

různé, 63 A- Severní Evropa a země Beneluxu, 63B-Judaismus, 
židovská otázka,63F – feminismus, ženská otázka, gender 
studies 

sg. 64 knihovna-sklad 64 A,B -dějiny státu a práva,64 E,F -Dějiny umění 
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sg. 70 knihovna-sklad různé 

sg. 71 knihovna-sklad různé 

sg. 73 knihovna-sklad české dějiny 20. stol., vztah Češi – Němci  

sg. 74 místnost 302a seriály 

sg. 76 místnost 302a Francie-edice (Documents diplomatiques Francais) 

sg. 99 depozitář Krystal časopisy, sborníky, ročenky 

sg. 100 depozitář Krystal časopisy (zahraniční) 

sg. 101 
knihovna-sklad 

mimoevropské státy – Asie, Afrika, latinská Amerika, Austrálie, 
Oceánie 

sg. 102  místnost 302a statistiky, sbírky zákonů apod. 

sg. 103 depozitář Krystal časopisy, sborníky, edice 

sg. 104 místnost č. 200 starověk, antika 

sg. 105 depozitář Krystal starověk, antika 

sg. 106 knihovna-sklad Španělsko a Portugalsko 

sg. 107 knihovna-sklad dějiny Itálie 

sg. 108 depozitář Krystal severní Evropa, Benelux 

sg. 109 knihovna-sklad kvalifikační práce 

sg. 110 místnost 302a kvalifikační práce (staré) 

sg. 111 místnost č. 200 časopisy 

sg. 112 místnost 302a časopisy 

sg. 113 místnost 302a časopisy 

sg. 114 místnost 302a různé 

sg. 115 depozitář Krystal Rumunsko 

sg. 116 knihovna-sklad dějiny Ruska, SSSR 

sg. 117 učebna 209 Balkán, časopisy (117 G) 

sg. 118 knihovna-sklad časopisy, sborníky, (AUC) 

sg. 119 knihovna-sklad časopisy 

sg. 120 knihovna-sklad časopisy, sborníky 

sg. 121 knihovna-sklad časopisy 

sg. 122 knihovna-sklad časopisy 

sg. 123 knihovna-sklad časopisy 

sg. 133 knihovna-sklad české dějiny 

sg. 134 knihovna-sklad české dějiny 

sg. 135 
knihovna-sklad 

pravěk, starověk (135  A), dějiny každodennosti (135 E), seriály, 
dějiny hospodářství (135  F) 

sg.136 knihovna-sklad světové dějiny  

sg. 138 knihovna-sklad dějiny Německa 

sg. 142 knihovna-sklad paměti, životopisy, Pragensia (142 E, F) 

sg. 143 

knihovna-sklad 

životopisy, vzpomínky (143 A-C), antika (143 B 200-) Pragensia 
(143 D 1 – 399), hrady, města, osídlení, urbanismus (143 D 400–
), heraldika (143 D 500-), dějiny umění, architektura (143 E-F) 

sg. 144 knihovna-sklad Anglie (Velká Británie) 

sg. 145 knihovna-sklad USA 

sg. 148 knihovna-sklad Rusko (SSSR) 
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sg. 149 knihovna-sklad časopisy (Rusko, SSSR…) 

sg. 151-172 učebna 201 starší literatura- Byzanc,východní Evropa, Rusko, časopisy 

sg. 173 knihovna-sklad staré tisky, historický fond 

sg. 174 místnost 302a různé 

sg. 175 učebna 201 staré tisky, historický fond 

sg. 200-  Jenštejn Pekařův fond, Německá univerzita… 

sg. 300-306 místnost 302a různé- starší literatura 

sg. 307 místnost 302a Německo-edice, syntézy 

sg. 310 místnost 302a edice Balkán, seriály, Reichsgesetzblat 

sg. 400 místnost 302b nákupy z grantů 

sg. 500-501 knihovna-sklad nákupy z grantů 

sg. 510 knihovna-sklad nákupy z grantů 

sg. 550 knihovna-sklad nákupy z grantů 

sg. 590 knihovna-sklad nákupy z grantů 

sg. 600 místnost 208 nákupy z grantů 

sg. 700 místnost 205 nákupy z grantů 

sg. 750 místnost 205 nákupy z grantů 

sg. 800 místnost 211 nákupy z grantů 

sg. 900-905 místnost 208 nákupy z grantů 

sg. 910 místnost 208 nákupy z grantů 

sg. 950 místnost 208, část 
sklad nákupy z grantů 

sg. S1/2p. místnost 200 seriály 

sg. S3/2p. místnost 209 Fontes rerum Austriacarum 

sg. S4/2p. místnost 209 syntézy (Grosse Politik) 

sg. S7/2p. místnost 200 USA (edice) 

sg. S8/2p. depozitář Krystal časopisy 

sg. S10/2p. depozitář Krystal Československo (jednotlivé oblasti), průvodce 

sg. S1/3p. depozitář Krystal politologie, socialismus 

sg. S2/3p. depozitář Krystal starší literatura-různé 

sg. S3/3p. depozitář Krystal dějiny KSČ, socialismus, dělnické hnutí … 

sg. S4/3p. depozitář Krystal časopisy 

sg. CD, DVD knihovna-sklad CD, DVD 
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Příloha 2: Údaje o počtu knihovních jednotek, přírůstku a úbytky v HK. 

 

  Počet k. j. Přírůstek Úbytek 

2009 112782 951 0 

2010 113761 1179 200 

2011 114347 949 363 

2012 114391 959 915 

2013 115078 932 245 

 
Příloha 3: Přírůstkové (inventární) seznamy. 

 

Inventární seznam s přírůstkovými čísly 1-12899 

Inventární seznam s přírůstkovými čísly 12900-19369 

Inventární seznam s přírůstkovými čísly 19370-26500 + 40001-40795 

Přírůstkový seznam: 

1950-1952 

1953-1957 

1957-1959 

1960-1964 

1965-1967 

1967-1971 

1972-1974 

1975-1977 

1978-1981 

1982-1983 

1983-1987 

1987-1993 

1993-1997 

1997-2002 

2003-2005 

2003-2006 

2006-2010 

2010- 

Inventář – palác Kinských 26501-47601 

Inventář – palác Kinských 47601-50120 

Přírůstkový seznam pro katedru dějin KSSS – 1962-1964 

Přírůstkový seznam pro katedru dějin KSČ – 1953-1959 

Přírůstkový seznam pro katedru dějin KSČ – 1962-1970 



53 

 

Seznam příloh 
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