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IASA Diskografická komise, září 2015 

(Bibliothèque nationale de France, Paříž)

▶ Propojit instituce a soukromé sběratele v rámci 

projektu pro vytvoření 

Mezinárodní diskografické bibliotéky

▶ Usiluje o navázání spolupráce asociací 

podobného zaměření po celém světě

▶ Heslo výboru: 

“Propojovat, shromažďovat, spolupracovat”

▶ Publikovat bibliografii na stránkách IASA a 

zpřístupnit ji veřejnosti



Předchůdci 
▶ Carl Bruun and John Gray’s “A Bibliography of Discographies” from the 

Journal of the British Institute of Recorded Sound in July, 1962

▶ Lewis Foreman’s Discographies: A Bibliography of Catalogues of 

Recordings, Mainly Relating to Specific Musical Subjects, Composers 

and Performers in 1973

▶ David Edwin Cooper's International Bibliography of Discographies, 

Classical Music and Jazz and Blues, 1962-1972 in 1975

▶ Bibliography of Discographies series from 1977-1983: vol. 1: 

Classical Music, 1925-1975 by Michael Gray and Gerald D. Gibson 

(later updated by Gray for the years 1976-1988); vol. 2: Jazz by Daniel 

Allen; and vol. 3: Popular Music by Michael Gray

▶ Tim Brooks’ coverage of new discographies in the “Current 

Bibliography” section of the ARSC Journal
Zdroj: Verna Ford Ritchie: “A Burgeoning in the World of Discography”, RQ, vol. 21, no. 3 (Spring 1982), pp. 254-267.



Definice / Co zahrnout … a vyloučit?

▶ Bibliotéka: Knihovna shromažďující materiál určitého typu

▶ Diskografie: katalog publikovaných zvukových nahrávek, obohacených o 

historický kontext, často konkrétními umělci nebo nahrávacími 

společnostmi, v rámci identifikovaných hudebních žánrů.

▶ Formát: Diskografie existují ve formě tištěného článku nebo v knižní 

formě, na CD, stále častěji v elektronické formě PDF, na webových 

stránkách nebo v rámci databází. Zahrneme všechny tyto formy, včetně 

těch, které jsou doposud v procesu vzniku a nebyly ještě publikovány. 

▶ Rozsah: diskografie komerčních společností, katalogy labelů, sběratelský 

průvodce, zákaznický průvodce



Diskografie ze všech období, všeho druhu, 

jazyka i formátu …
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CD, webové stránky, online databáze (I)

CD-ROM
Static Website



CD-ROMs, Websites, Online Databases (II)

Databases



CD-ROMs, Websites, Online Databases (III)

Databases



http://www.iasa-web.org/international-bibliography-discographies-worldwide-collaborative-project
http://www.iasa-web.org/international-bibliography-discographies-worldwide-collaborative-project


Jak se zapojit …

Pro přidání příspěvku do bibliotéky jej registrujte zde:

▶ http://goo.gl/forms/7CSLvQCkYl

Přispět můžete diskografií ve formě pdf (článek, kniha 

apod.), skrze tento link(do 2 GB):

▶ https://www.wetransfer.com/?to=discography@mzk.cz

http://goo.gl/forms/7CSLvQCkYl
https://www.wetransfer.com/?to=discography@mzk.cz


Vkládání příspěvku do bibliotéky:

Google Form Link found on 

IASA Project Page



Ukázka výsledků z Google formuláře:



Online databáze na stránkách IASA  ver. 0.1



Využití WeTransfer pro přidání 

diskografie do bibliotéky



Online PDF verze diskografií(I)

From the Gesellschaft für 

Historische Tonträger (GHT)



OCR: kterak učinit diskografii v 

bibliotéce vyhledávatelnou (I)

Stránka z 

kompletně 

zdigitalizované 

verze 

Delaunayho 

1936 Hot 

Discography

Sken z 

volně 

dostupného 

online 

softwaru

*Scan courtesy 

of GHT



OCR: kterak učinit diskografii v 

bibliotéce vyhledávatelnou (II)



OCR: kterak učinit diskografii v 

bibliografii vyhledávatelnou (III)

Velmi 

dobré 

výsledky, i 

s českou 

diakritikou



VIZE DO BUDOUCNA - jak podpořit 

vznik diskograf.kolekcí ? 

▶ Otevřená soutěž pro všechny členy IASA

▶ Díla propojující historický kontext a diskogr. data

▶ Diskografická komise vybere výherní titul

▶ Výzkumný grant (IASA Research Grant) pokryje náklady 

na její publikování



Zasílání tištěných diskografií 

k digitalizaci v rámci projektu

▶ Tištěné diskografie v knižní formě nebo ve formě článků 
mohou být zasílány ke zprocesování nebo skenování na tyto 
adresy:

From North & South America, Asia, 
Australia and Africa, please send to:

Peter Laurence

Loeb Music Library

Harvard University

Cambridge, MA 02138  USA

From Europe, please send to:

Filip Šír

National Museum

Karmelitská 2/4

118 00 Prague 1

Czech Republic



“Join Us As We Create the International 

Bibliography of Discographies” (Tutorial)

▶ Plánujeme participační workshop v rámci projektu na příští 

konferenci (Berlín, září 2017)

▶ Spolupráce je klíčem k vytvoření bibliotéky, pro úspěšnost 

projektu stále hledáme partnery, kteří sdílí naše cíle a zdroje. 

Hledáme zástupce paměťových institucí i jednotlivé sběratele. 

Potřebujeme expertýzy od specialistů, kteří studovali a úzce 

spolupracovali se záznamy, nahrávacími labely, umělci atd..



Thank you/Děkujeme!

▶ Peter Laurence

Eda Kuhn Loeb Music Library

Harvard University, Cambridge, MA, USA

laurenc@fas.harvard.edu

▶ Filip Šír

National Museum, Prague, 

Czech Republic

filip_sir@nm.cz

DC Project webpage

mailto:laurenc@fas.harvard.edu
mailto:filip.sir@mzk.cz



