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Cíl projektu Geobibline: Vytvořit a zpřístupnit digitální Geo-
grafi ckou bibliografi i ČR 20. a 21. století. Obsahem databáze 
jsou specializované dokumenty českých autorů nebo autorů 
zahraničních, kteří se věnují českým geografi ckým reáliím. 
Vzniká prostředí pro zpřístupnění zdrojů využitelné pro vyso-
koškolskou výuku, ale i pro širokou veřejnost.

Vydává: Geografi cká knihovna PřF UK v Praze, Knihovna 
PřF MU v Brně, Katedra geografi e PřF UJEP v Ústí n. Labem 
s ÚVT UK.

Typy dokumentů: knihy, kartografi cké dokumenty, seriály, 
články z časopisů a sborníků, elektronické dokumenty, vyso-
koškolské kvalifi kační práce.

Retrospektiva: 1900 – současnost

Aktualizace: měsíčně

Typ databáze: bibliografi cká s abstrakty (výběrově připojeny 
fulltexty)

Jazyky dokumentů: 93% cze, 4% eng, 2% ger, 1% spa, fre, 
rus.

Obsah: teoretická, fyzická a sociální geografi e, kartografi e, 
demografi e.

Spolupracující instituce:
Národní knihovna ČR,
Knihovna Akademie věd ČR,
Vědecká knihovna v Olomouci,
Ústav pro jazyk český AV ČR,
Knihovna KRNAPu
Univerzitní knihovna ZČU v Plzni
Moravská zemská knihovna
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Historický ústav AV ČR
 Středisko informačních služeb Českého hydrometeorologic-
kého ústavu
Pedagogická knihovna ZČU
Knihovna sociologického ústavu AV ČR

Jak se dá vyhledávat v databázi Geobibline?
Základní vyhledávání
Údaje se vkládají do polí. Vyhledávaní je možné omezit: jazykově, 
časově, druhem dokumentu.

Z více polí
Zvolí se pole a vyhledává se pomocí proximitních a booleovských 
operátorů. Vyhledávání doprovází kontextuální nápověda.

Rejstříky
Prohlížení rejstříků (názvový, autorský, klíčových slov, geografi ckých 
jmen apod).

Práce s vyhledanými záznamy
Vyhledané dotazy je možné upřesnit, fi ltrovat.

Vyhledané záznamy lze lokalizovat, uložit, odeslat v různých 
formátech.

Lokalizace záznamu

Odeslání/uložení záznamu


