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⁄ Projekt Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989–

2020 (NAKI II: DG18P02OVV036)

⁄ 2018–2022
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⁄ Moravská zemská knihovna v Brně (Česká literatura v překladech) 

⁄ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Recepce světové literatury v Čechách)

⁄ Obecné zásady 

⁄ Zdroje dat 

⁄ Výstupy
⁄ Bibliografie

⁄ Databáze

⁄ Specializované mapy

⁄ Metodiky

⁄ Konference

⁄ Výstavy (doprovodné katalogy)



Obecné zásady
Česká literatura v překladu v období 1989–2020

⁄ Období: 1989–2020 (s přesahy)

⁄ Jazyky: 

⁄ databáze bez omezení (latinková i nelatinková písma)

⁄ bibliografie a specializovaná mapa Česká literatura v překladu v období 1989–2020: 4 jazyky 
(polština, francouzština, angličtina a němčina)

⁄ Typ dokumentu: monografie (výjimka monotematická a zvláštní čísla periodik)

⁄ Žánry: 

⁄ umělecká literatura, literatura pro děti a mládež (včetně dětských ilustrovaných knih bez textu)

⁄ vybrané literární, filozofické, politické a teologické eseje, rozhovory, výbory z korespondence, 
biografie, autobiografie, paměti, deníky a vzpomínky, libreta, reportáže a cestopisy

⁄ Vydání: všechna dohledaná vydání (včetně opakovaných, ukazatel zájmu)

⁄ S pojmy česká literatura a český autor pracujeme v širším pojetí: na základě teritoriální 
příslušnosti (včetně emigrantů a českých německy píšících spisovatelů)



Obecné zásady
Recepce světové literatury v Česku

⁄ Formální hledisko
⁄ Forma dokumentu

⁄ odborné studie, články, recenze, anotace

⁄ monografie, kolektivní monografie, sborníky (z konferencí, k výročí)

⁄ jednotlivé studie ve sbornících, kolektivních monografiích jsou rozpracovány do samostatných 
záznamů propojených s celkovým záznamem díla; u nekolektivních monografií jsou názvy kapitol 
uvedené v rejstříkovaném poli (možnost vyhledávání)

⁄ problematické

⁄ učebnice světové literatury (ne však čítanky)

⁄ biografie (zabývá-li se i dílem spisovatele)

⁄ texty o světovém dramatu (ne však o divadelních inscenacích)

⁄ Místo vydání: Česká republika (bez ohledu na státní příslušenství autora příspěvku)

⁄ Časové ohraničení: 1989–2020 (excerpce titulů vydaných v tomto období)

⁄ Jazyk: bez omezení



Obecné zásady
Recepce světové literatury v Česku

⁄ Odborně obsahové hledisko
⁄ recepce textů reflektujících světovou literaturu v českém prostředí

⁄ tematicky časově neohraničeno 

⁄ příspěvky reflektující díla zahraničních autorů a díla původem českých 
autorů, sepsaná však v cizím jazyce a vydávaná v zahraničí (např. 
francouzské romány M. Kundery)



Obecné zásady
Recepce světové literatury v Česku

⁄ Neexcerpovány
⁄ překlady světové literatury ani jejich ukázky, v případě antologií mapují pouze 

doprovodné odborné studie

⁄ odborné práce o dílech a překladech českých autorů do cizích jazyků 

⁄ odborné práce analyzující díla československých Němců, k těmto autorům 
přistupujeme z hlediska teritoriálního jako k českým autorům

⁄ texty tematizující samu reflexi světové literatury 

⁄ autobiografie, korespondence, průvodce po místech, kde autor žil a další 
texty, které mapují autorův život 

⁄ odborné texty lingvistické, soustředěné např. na překlad, morfosyntax atd.

⁄ odborné texty reflektující zahraniční literární teorii či metodologii psaní 
literárních dějin



Zdroje dat 
Česká literatura v překladu v období 1989–2020

⁄ Základ

⁄ databáze české literatury v překladu, budovaná Institutem umění –
Divadelním ústavem (do správy MZK v roce 2017)

⁄ Světové souborné katalogy 

⁄ Index translationum (UNESCO)

⁄ Katalogy národních knihoven a souborné databáze podle jazykových 
oblastí

⁄ Bibliografie



⁄ Výsledkem spolupráce bibliografů, IT pracovníků a katalogizátorů
⁄ IT pracovníci

⁄ po domluvě s domácími i zahraničními knihovnami import záznamů na 
základě protokolu z39.50 nebo SRU protokolu (konvertování do formátu 
MARC21, pokud to bylo potřeba): v první fázi hromadně podle 
přednastavených parametrů (např. pole 041 a jeho alternativy), v další 
fázi podle jmenného seznamu

⁄ bibliografové
⁄ dohledávání překladů v národních a souborných katalozích a databázích, 

excerpce zpracovaných bibliografií, doplňování a komparace dat, de visu

⁄ katalogizátoři
⁄ úprava stažených záznamů podle pravidel AACR2 (včetně věcného 

popisu) nebo vytváření nových záznamů podle údajů, které dodali 
bibliografové

Zdroje dat 
Česká literatura v překladu v období 1989–2020



Zdroje dat 
Česká literatura v překladu v období 1989–2020

⁄ Limity
⁄ častá chybovost dat v katalogizačních záznamech (překlepy, diakritika)

⁄ rozdílná katalogizační pravidla a různé úrovně naplnění katalogizačního záznamu 

(chybějící sledované položky: překladatel; jazyk, z něhož bylo překládáno; název 

originálu; rozsah)

⁄ duplikování záznamů, např. překlady do francouzštiny – zápis datace: dépôt légal

(povinný výtisk, zkratka DL), impression (vytištění, zkratka impr.), copyright; ISBN 

uváděné se spojovníky a bez

⁄ nezbytná komparace údajů

⁄ fyzicky bylo možné prohlédnout pouze omezené množství vydaných překladů 

(tradiční bibliografický přístup de visu šlo uplatnit omezeně (fond MZK, konzervační 

fond NK, MVS a MMVS)



Zdroje dat
Recepce světové literatury v Česku

⁄ Ruční a automatizované plnění databáze
⁄ Ruční práce

⁄ seznam relevantních periodik (odborných časopisů i novin)

⁄ vytipování statí k zařazení do databáze 

⁄ rozšíření ručního sběru dat, a to tak, že vedle již zahrnutých konspektů 
byly Souborný katalog ČR, případně portál Knihovny.cz, prohledány dle 
vytipovaných klíčových hesel

⁄ rešerše webových stránek odborných pracovišť

⁄ Automatizovaná práce

⁄ import záznamů z analytického rozpisu periodik (tedy článků) 
a monografií a to na základě vybraných konspektů



Vybrané výstupy projektu

⁄ Databáze: Česká literatura v překladu v období 1989–2020

⁄ Specializovaná mapa: Česká literatura v překladu v období 
1989–2020

⁄ Specializovaná mapa: Dílo Milana Kundery

⁄ Databáze: Recepce světové literatury v Česku

⁄ Specializovaná mapa: Recepce světové literatury v Česku



V tisku: HULTSCH, Anne, Lenka POKORNÁ 
KORYTAROVÁ a Tomáš KUBÍČEK. Česká 
literatura v německých překladech (1989–
2020). Brno: Moravská zemská knihovna v 
Brně, 2022. (Česká literatura v překladech, 4) 
ISBN 978-80-7051-321-7.

GALMICHE, Xavier, Lenka POKORNÁ

KORYTAROVÁ a Tomáš KUBÍČEK. Česká

literatura ve francouzských překladech (1989–

2020). Brno: Moravská zemská knihovna, 2021.

487 s. (Česká literatura v překladech, 2) ISBN

978-80-7051-307-1. Dostupné také z:

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:dc4

77910-2836-11ed-b654-5ef3fc9bb22f

NAGY, Ladislav, Jaromír KUBÍČEK a Tomáš

KUBÍČEK. Česká literatura v anglických překladech

(1989–2020). Brno: Moravská zemská knihovna,

2021. 398 s. (Česká literatura v překladech, 3) ISBN

978-80-7051-302-6. Dostupné z:

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:d8e11

c90-2836-11ed-bb16-005056827e52

GOSZCZYŃSKA, Joanna, Jaromír KUBÍČEK a

Tomáš KUBÍČEK. Česká literatura v polských

překladech (1989–2020). Brno: Moravská zemská

knihovna, 2020. 231 s. (Česká literatura

v překladech, 1) ISBN 978-80-7051-291-3. Dostupné

z:

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:a1980

c40-91fa-11eb-8f72-005056827e52

Tištěné bibliografie 
Česká literatura v … překladech

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:dc477910-2836-11ed-b654-5ef3fc9bb22f
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:d8e11c90-2836-11ed-bb16-005056827e52
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:a1980c40-91fa-11eb-8f72-005056827e52


Dílo Milana Kundery

KUBÍČEK, Tomáš, Guy SCARPETTA, Jean-Paul ENTHOVEN a Jaromír 

KUBÍČEK. Dílo Milana Kundery v překladech. Brno: Moravská zemská 

knihovna, 2019. 319 s. ISBN 978-80-7051-275-3.
Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:1685bdf0-c5a9-11ea-a037-

005056827e52

KUNDERA, Milan, Tomáš KUBÍČEK 

a Sylvie RICHTEROVÁ. Milan 

Kundera (neztracen) v překladech: 

katalog k výstavě. Brno: Moravská 

zemská knihovna, 2019. 124 s. 

ISBN 978-80-7051-270-8.

⁄ odborné eseje

⁄ bibliografický soupis členěný 

podle děl a v rámci díla 

chronologicky podle jazyků

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:1685bdf0-c5a9-11ea-a037-005056827e52


Databáze
Česká literatura v překladu v období 1989–2020

⁄ Databáze je z technického hlediska 
budována v knihovním systému Aleph ve 
formátu MARC21, pro zpřístupnění 
veřejnosti je ale prezentována skrze portál 
Knihovny.cz. 



Databáze
Recepce světové literatury v Česku

⁄ Databáze je z technického hlediska 
budována v knihovním systému Aleph ve 
formátu MARC21, pro zpřístupnění 
veřejnosti je ale prezentována skrze portál 
Knihovny.cz. 



Specializované mapy

Česká literatura v 
překladu v období 

1989–2020
https://preklady.mapy.mzk.cz/

Fasety:

⁄ rok vydání (časová osa)

⁄ jazyk

⁄ autor

⁄ překladatel

⁄ ilustrátor

⁄ editor

⁄ název díla v jazyce vydání

⁄ název díla v původním jazyce

⁄ nakladatel

⁄ místo vydání

⁄ žánr

Dílo Milana Kundery 

https://kundera.mapy.mzk.cz/

Fasety:

⁄ rok vydání (časová osa)

⁄ název díla v češtině

⁄ název díla v původním jazyce

⁄ název díla v jazyce vydání

⁄ jazyk vydání

⁄ místo vydání

⁄ nakladatelství

⁄ překladatel

⁄ téma

⁄ žánr

Možnosti zobrazení: v mapě nebo v tabulkovém rozhraní (kde se nachází odkaz na katalogizační záznam)

Recepce světové 
literatury v Česku 

https://recepce.mapy.mzk.cz/

Fasety:

⁄ rok vydání (časová osa)

⁄ téma

⁄ žánr 

⁄ autor

⁄ název

⁄ autor recipovaného díla

⁄ název recipovaného díla

⁄ editor

⁄ překladatel

https://preklady.mapy.mzk.cz/
https://kundera.mapy.mzk.cz/
https://recepce.mapy.mzk.cz/


Specializovaná mapa 
Česká literatura v překladu v období 1989–2020



Specializovaná mapa 
Česká literatura v překladu v období 1989–2020

Pozn.: detail Evropa; 

čísla v mapě zobrazují 

počet míst vydání, která 

se pod bodem nachází 

(nikoli počet nalezených 

záznamů).  



Specializovaná mapa 
Česká literatura v překladu v období 1989–2020

Pozn.: zvolené 

fasety: francouzština, 

Xavier Galmiche



Specializovaná mapa 
Česká literatura v překladu v období 1989–2020

Pozn.: v 

tabulkovém 

rozhraní lze 

záznamy dále 

filtrovat/ 

seřazovat, na 

stránce se 

zobrazuje 30 

výsledků. 

Odkaz v pravé 

sloupci 

přesměruje 

uživatele na 

záznam v 

databázi.



Specializovaná mapa 
Česká literatura v překladu v období 1989–2020



Specializovaná mapa 
Dílo Milana Kundery



Specializovaná mapa 
Dílo Milana Kundery

Pozn.: zvolené fasety: čínština, Žert



Specializovaná mapa 
Dílo Milana Kundery



Specializovaná mapa 
Dílo Milana Kundery



Specializovaná mapa 
Recepce světové literatury v Česku

Pozn.: zvolené fasety: 

Španělsko, 2000–2009



Specializovaná mapa 
Recepce světové literatury v Česku

Pozn.: zvolené fasety: 

Argentina, 2000–2020



Specializovaná mapa 
Recepce světové literatury v Česku

Pozn.: zvolené fasety: 

Argentina, 2000–2009



Specializovaná mapa 
Recepce světové literatury v Česku



Jindra.Pavelkova@mzk.cz

Lenka.PokornaKorytarova@mzk.cz

Děkujeme za pozornost


