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Úvodní poznámka:
Oborový bibliografický soupis literatury k českému archivnictví za rok 2007
metodikou zpracování, záběrem oborů, typem dokumentů a výběrem záznamů navazuje na
elektronické soupisy bibliografie českého archivnictví za rok 2004, 2005 a za rok 2006 a na
tištěný soubor „ŠATOCHINOVÁ, Marie et. al. Bibliografie českého archivnictví 1967-1976.
Vyd.1. Praha : Archivní správa MV ČR, 1990. 438 s. ISBN 80-7065-008-7.“
- podrobný úvod: viz tamtéž, str. 3-6 / který byl zpracováván ještě výhradně jen klasickým
způsobem.
Zpřístupňovaný soubor za rok 2007 byl zpracován z dokumentační databáze
knihovny Národního archivu „DB/Bibliografie českého archivnictví“ v systému RELIEF
(uložení záznamů, indexace třídníků dle Systému třídění bibliografie* a indexace vybraných
záznamů pro soupis 2007). Za pomoci nadstavbového SW „Rešeršní exity“ pak následně
vznikl soupis, vybavený všemi potřebnými rejstříky - který je zpřístupněn v aktivní formě pro
vyhledávání ve formátu HTML.
Z důvodu „obsluhovatelnosti“ souboru je roční soupis omezen počtem záznamů (platí
i pro další plánované roční soupisy oborové bibliografie) - vygenerování soupisu z databáze
pomocí SW „Rešeršní exity“ o rozsahu cca 1000 záznamů (bibliografických citací
s rejstříkovým aparátem) trvá zhruba půl minuty (tzn., že i při otevření souboru nastane
časová prodleva a je nutné vyčkat natažení souboru). Zároveň je tento rozsah soupisu svou

velikostí ještě vhodný pro případnou přípravu soupisu k vydání tiskem, tj. především pro fázi
převodu vygenerovaného souboru HTML do textového editoru k dalším redakčním a
tiskovým úpravám.
Přesto je možné v dalších verzích se souborem pracovat a doplňovat ho o další
významné záznamy ze skupiny 2. Archivnictví (a to i za podmínky vyřazení méně
významných záznamů z ostatních skupin třídění).
Z jakýmikoliv připomínkami a návrhy na doplnění záznamů se obracejte na
sestavovatelky soupisu a to přes e-mailovou adresu:
marie.satochinova@nacr.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* K elektronicky zpracovanému soupisu se ve schématu třídění vypisují pouze „použité“
třídníky, tzn., že nejsou vypsány vyšší úrovně třídníků, ve kterých byly záznamy zatříděny do
nižších úrovní třídění a nejsou vypsány „nepoužité“ nižší úrovně třídníků.
Pro úplnou představu o celkovém třídění tohoto oborového soupisu literatury je
v samostatném adresáři/souboru vystaveno celkové schéma třídění Bibliografie českého
archivnictví (uzpůsobené elektronickému zpracování) - v česko-anglické verzi – a v poslední
úpravě X/2012.

