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Bibliografická databáze Knižní novinky poskytla v roce 2008 celkem 7 080 záznamů o nově
vyšlých titulech na českém knižním trhu. Jednotná informační brána – společný projekt
Národní knihovny ČR a Univerzity Karlovy tak získal cenný a rozsáhlý informační zdroj,
který značnou mírou přispívá k položení základů sítě knihoven v ČR a SR.
Svaz českých knihkupců a nakladatelů dále pokračoval ve zpracovávání bibliografické
databáze Knižní novinky za spolupráce externistů a s intenzivnějším využíváním sběru dat
prostřednictvím internetové databáze České knihy. Ve větší míře se využívaly podklady od
nakladatelů, zasílané v elektronické podobě prostřednictvím výše zmiňované internetové
databáze České knihy. Podařilo se také získat další nakladatele, kteří začali do databáze
posílat údaje o své knižní produkci.
Za účelem dosažení kompletnosti a získávání stále širšího spektra vydavatelů jsou
v elektronické podobě zasílané záznamy do elektronické i tištěné databáze zařazovány
bezplatně.
Na pultech českých knihkupectví se v posledních letech běžně objevilo 7000-8000 knižních
titulů, zbytek jsou většinou speciální a regionální tisky, tzv. šedá literatura nebo produkce
vysokých škol a univerzit. V roce 2008 bylo pro bibliografickou databázi Knižní novinky
zpracováno 7 080 bibliografických záznamů o nové knižní produkci ČR. Celkem
zaregistrováno 743 nakladatelství. Soustavným záměrem profesní organizace nakladatelů a
knihkupců v souladu s cíli činnosti knihoven je, aby byla databáze co nejvíce a nejefektivněji
využívána jako aktuální informační zdroj, který by mohl uspokojit většinu zájemců
z tuzemska i ze zahraničí. Prioritou Svazu českých knihkupců a nakladatelů jako zpracovatele
je a i nadále bude snaha o její relativní úplnost a také maximální zkrácení doby od vydání
titulu po jeho zařazení do databáze.
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