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VZNIK ČASOPISU: původně dvouměsíčník Národní knihovna – knihovnická revue 
(ISSN 0862-7487), první číslo vyšlo v roce 1990. Od roku 2001 vychází jako 
čtvrtletník (s elektronickou verzí, ISSN 1214-0678); knihovnické periodikum 
sborníkového typu; formát A4. Od roku 2005 časopis vychází pod názvem Knihovna 
– knihovnická revue. 
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE: Knihovna – knihovnická revue vychází od roku 2005 
dvakrát ročně ve formátu A5, s přibližným počtem 150 stran a v nákladu 200-300 
kusů. 
 
PROFIL ČASOPISU: Knihovnická revue přináší teoretické studie z oboru 
knihovnictví, informuje o úspěšných projektech českých a zahraničních knihoven,  
o aktivní účasti Národní knihovny ČR v zahraničních a mezinárodních projektech. Od 
roku 2008 procházejí hlavní články nezávislým recenzním řízením. Časopis je 
platformou pro odbornou činnost spočívající v teoretickém bádání s konkrétními 
výstupy použitelnými v praxi. Jako obecný knihovnický časopis přináší zprávy z 
konferencí, seminářů a dalších knihovnických událostí, informuje o novinkách 
českých a zahraničních publikací z oboru. Každé číslo rovněž obsahuje Novinky 
zahraniční knihovnické literatury – abstrakty ze zahraničních časopisů, které odebírá 
Knihovna knihovnické literatury Národní knihovny ČR. 
 
PREFEROVANÁ TÉMATA: archivace, autorské právo, bibliografie, digitalizace, 
digitální knihovny, historické fondy, informační politika, informační technologie, 
informační zdroje, informační věda, katalogizace, katalogy a databáze, knihovnictví, 
knihovny, knihovnické a informační služby, knihověda, osobnosti, projekty, právo. 
 
JAZYK OBSAHU: čeština (případně slovenština) 
JAZYK ABSTRAKTU: čeština, angličtina 
 
PERIODICITA: 2 tištěná čísla ročně 
 

• Knihovna – knihovnická revue je evidována v České národní bibliografii. 
• Od roku 2009, díky uzavřené licenční smlouvě s distributorem databází 

EBSCO, jsou obsahy časopisu excerpovány do zahraničních bází LISA. 



• Časopis Knihovna je od června roku 2010 zařazen do Seznamu 
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který spravuje 
Rada pro výzkum, vývoj a inovace. 


