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Souborný katalog ČR
Navázal na Celostátní evidenci zahraniční 
literatury (vyhláška 110 / 1965 Sb)
� reálný centralizovaný heterogenní souborný 

katalog
� z principu je otevřen všem knihovnám � z principu je otevřen všem knihovnám 

České republiky (odborným i veřejným)   
bez ohledu na to, jaký knihovnický systém 
používají

� na Internetu  dostupný od roku 1995
� na adresách 

http://skc.nkp.cz nebo www.caslin.cz
výsledek i nástroj spolupráce



Lístkový katalog CEZL- monografie měl několik časových  vrstev



Lístkový katalog CEZL- monografie měl několik 
časových  vrstev



Katalog CEZL – monografie  byl řazen abecedně podle jmena 
prvního z tří uvedených  autorů nebo názvu pokud autorů bylo 

víc, neobsahoval odkazové lístky 



Každá knihovna zasílala hlášení 
o nabytí zahraniční literatury 
formou kopie lístku ze svého 

katalogu. 

Při vřazování katalogizačních 
lístků do souborného katalogu lístků do souborného katalogu 

se v případě nalezení 
duplicitního hlášení, vybral ten 

lístek, který byl nejlépe 
zpracovatelný a čitelný a na něj 
se ručně připsaly zkratky  nebo 

sigly ostatních knihoven.



I v případě  monografií  
vycházela výběrově vycházela výběrově 

některá hlášení o nabytí 
zahraniční literatury 

tiskem.
Zde se už používaly pro 
označení nabyvatele jen 

sigly knihoven.



Monografie

Nyní

Dříve





Vyhledávání v SK ČR – žádoucí odpověď



Vyhledávání v SK ČR – zobrazit na mapě



Lokální katalog



Objednávka MVS



MVS – v prostředí SK ČR / nebo VPK



Obálka – obsah – plný text/Google Books



SK ČR umožňuje uživatelům
� vyhledat konkrétní dokument z cca 6,2 mil. záznamů

� zjistit, která knihovna má dokument ve fondu 
(propojení do Adresáře knihoven/zobrazení na mapě)

� ověřit, zda je dokument v dané knihovně právě 
dostupný  (propojení do lokálního katalogu)
vytvořit citaci dokumentu � vytvořit citaci dokumentu 

� propojení 

na obálkový server, Google Books, k obsahům, do 
Báze národních autorit

� zobrazit plný text nebo digitální kopii dokumentu, 
získat abstrakt článku (u seriálů) atd. 



Zdigitalizované dokumenty

217.218 záznamů v SK ČR propojeno 
s digitálními kopiemi vytvořenými 
především v rámci projektu 
KrameriusKramerius

Monografie – grafika – noviny –
mapy ….





Ukázka 1 : Digitální kopie - kniha



Ukázka 2 : Digitální kopie - grafika



Ukázka 3 : Digitální kopie - noviny



Ukázka 4 : Digitální kopie –mapa



Knihovníkům SK ČR umožňuje
� objednávat  pro uživatele dokumenty 

prostřednictvím MVS – staré tisky se nepůjčují ☺

� on-line editovat některé údaje v SK ČR a bázi ADR
� on-line připojit údaje o digitalizovaném dokumentu 
� exportovat záznamy ze SK ČR (využíváno u seriálů)� exportovat záznamy ze SK ČR (využíváno u seriálů)

� stahovat záznamy ze SK ČR
protokol Z39.50 – UNIMARC a MARC 21 
http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html

� kontrolovat správnost zpracování záznamů 
(týká se knihoven, které dodávají záznamy do SK ČR 
v elektronické podobě)



Co mohou knihovny nabídnout SK ČR

� záznamy dokumentů, které nejsou ve 
fondech jiných knihoven , záznamy 
dokumentů, které jsou zatím 
nezpracované (ke stahovaní)

� aktuální informace o  vlastnictví a 
dostupnosti dokumentu

� aktuální informace pro bázi ADR
� své čtenáře
� ????  ☺



Co může SK ČR nabídnout knihovnám
� „Zviditelnění“ (propojení záznamů do báze ADR)
� kontrolu formálně logických chyb a kontrolu na UNIMARC, 

MARC21 (při dodávání dat do SK ČR v elektronické 
podobě) 

� interaktivní formuláře pro aktualizaci odběru 
� Vyhledávání cca v  6,2 mil. záznamů � Vyhledávání cca v  6,2 mil. záznamů 
� informace o dostupnosti dokumentů včetně informace o 

zhotovených digitálních kopiích (propojení s bází ADR + 
propojení do výpůjčního systému vlastníka dokumentu)

� přebírání záznamů
(http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html)

� školení pro knihovny (školení na konkrétních pracovištích)
� ??? ☺



Přispívání do SK ČR 
Přispívající knih. Počet dokumentů v 

SK ČR 
Počet záznamů v 
SK ČR (ve vlastnictví)

JVK České Budějovice 391.328 114.924

MěK Český Krumlov 17.915 671

MěK Dačice 3.520 68MěK Dačice 3.520 68

MěK Jindřichův 
Hradec

23.990 85

MěK Milevsko 737 25

MěK Písek 7113 104

Měk Prachatice 17.640 496

Šmidingerova
knihovna Strakonice

26.988 294

MěK Tábor 52.430 1372



Kdo se chce připojit k budování SK ČR
� najde informace 

nahttp://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-
prispivat-do-sk-cr

� může se se zeptat JAK ? e—mailem  :
bela.moravcova@nkp.czbela.moravcova@nkp.cz
jan.matejovic@nkp.cz

nebo zavolat na  tel : 221 663 205

Základní podmínka
� dodržovat dohodnuté knihovnické standardy ☺



Formy spolupráce se SK ČR
Dodávání dat DÁVKOVĚ
� Dávkové dodávání dat v elektronické podobě 

(přes FTP server , prostřednictvím OAI)
ON-LINE - pomocí interaktivního formuláře
� aktualizace periodik 
� přípis /odpis monografií  a speciálních druhů dokumentů
� informace o digitalizaci + URL adresy 
� aktualizace dat o knihovně v bázi ADR

Sk ČR zajistí školení na vašem pracovišti (financováno z VISK9)

v papírové podobě 
� zasílání katalogizačních lístků (CEZL)

� aktualizace periodik (pomocí seznamu)



Spolupráce  na budování SK ČR – ON-LINE

� aktualizace periodik 
� přípis /odpis monografií  a speciálních 

druhů dokumentů
� informace o digitalizaci + URL adresy � informace o digitalizaci + URL adresy 
� aktualizace dat o knihovně v bázi ADR
� evidence excerpční základny ANL

SK ČR zajistí školení na vašem pracovišti
(financováno z VISK9)



Jak konkrétně začít ?
Nebojte se zjistit, jak jste dobří !

Zaslání vzorku dat do SK ČR
cca 20- 50 záznamů (export z vašeho katalogu) 
předání : FTP, disketa, e-mail …

konzultace:  bela.moravcova@nkp.czkonzultace:  bela.moravcova@nkp.cz
jan.matejovic@nkp.cz



Co je třeba dodržovat : STANDARDY

� výměnný formát UNIMARC /MARC 21
� standard pro jmenné zpracování – ISBD
� pravidla pro jmenné zpracování – od 2015 RDA/ 

pro retrokonverzi  stále platí i AACR2)
� pro věcné zpracování - notace MDT /konspekt � pro věcné zpracování - notace MDT /konspekt 
� Instrukce – MINIMÁLNÍ ZÁZNAM pro SK
stanoví strukturu a obsah záznamu 
� Názvovou konvenci při odesílání souborů dat do 

SK ČR (př. : osa001lg.uis_050110 )



Formát dat



Kódování češtiny

� Unicode UTF-8
� PC Latin 2 (+ GIZMO)
� ISO 8859-2 (+ GIZMO)� ISO 8859-2 (+ GIZMO)
� CP-1250 (+GIZMO)



Proběhne testování dat a pak ….
� správce souborného katalogu přidělí 

záznamům kvalitativní váhu, která je při 
každém importu znovu automaticky 
kontrolována 

� podpis smlouvy o spolupráci mezi Národní 
knihovnou ČR jako správcem souborného 
katalogu a knihovnou jako novým 
účastníkem souborného katalogu
- dohoda o způsobu (FTP / OAI ) a frekvenci zasílání dat
- údaje k propojení do lokálního katalogu knihovny



Údaje pro propojení do lokálního katalogu knihovny



Statistiky o importech
� zaslané/přijaté záznamy
� záznamy přijaté jako originální / duplicitní
� výpisy chyb v jednotlivých záznamech

Statistiky najdete na adrese:
� http://aleph.nkp.cz/web/skc/sigla/sigla.htm:

Konkrétní příklad statistiky : 
http://aleph.nkp.cz/web/skc/cba001/cba001.htm



Správce SK ČR předpokládá, že 
� dodávající knihovna statistiku otevře
� záznamy, které nebyly v pořádku ve svém 

katalogu opraví
� opravené záznamy zašle znova do SK ČR

nebonebo
� záznamy ve svém katalogu ponechá tak, jak 

jsou, ale dokumenty připíše prostřednictvím
on-line formuláře do SK ČR

Správce SK ČR nemá žádný nástroj na to, aby 
zkontroloval, zda to dodávající knihovna skutečně 
udělala



Uživatel jistě ocení pokud
dodávající knihovna zajistí  odepsání titulu 
(nikoliv exempláře) ze SK ČR pokud titul vyřazuje 
ze svého fondu

� Odebrání sigly prostřednictvím on-line formuláře � Odebrání sigly prostřednictvím on-line formuláře 
u jednotlivých titulů

� Dávkový odpis více titulů najednou 

� Správce SK ČR nemá žádný nástroj na to, aby zkontroloval, 
zda to dodávající knihovna skutečně udělala



K dobré vzájemné spolupráci přispěje :
pokud dodávající knihovna bude správce SK ČR  informovat  
o následujících situacích  :

� přechod na jiný knihovnický systém (nebo vyšší verzi 
stávajícího systému) a s tím spojené dočasné přerušení 
spolupráce  se SK ČR

� přečíslování  databáze (zvláště pokud má na základě 
systémových čísel zajištěno propojení do svého lokálního 
katalogu)  a případné změně url adresy zajišťující propojení 
do lokálního katalogu

� Ideálně neobsazovat záznamy odepsaných dokumentů 
záznamy nově získaných dokumentů – nebo dát o tom 
správci SK ČR vědět



Správce SK ČR přivítá ☺
� pokud spolupracující knihovna upozorní na 

jakékoliv nesrovnalosti v SK ČR ( duplicitní 
záznamy, překlepy, chybné údaje v 
záznamech … atd.) 

� Formulář zpráva pro správce 



Připívání do SK ČR
� nutno dodržovat katalogizační pravidla 
� RDA / příručka  : http://www.nkp.cz/o-

knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-
fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-
podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-
elektronicke-monografie-katalogizace-na-
urovni-minimalniho-doporuceneho-
zaznamu

� Dodržování RDA většinou nezkontroluje 
žádný program - vznikají duplicity 



Žádoucí stav na 1 konkrétní dílo / 1 záznam



Častá realita :



Duplicity v SK ČR vznikají při odlišném 
zápisu následujících  (klíčových ) údajů:

• ISBN / č.ČNB
• Hlavní záhlaví
• Názvové údaje
• Rok vydání / Dotisk• Rok vydání / Dotisk
• Rozsah

Nebo když je dokument  zpracován 
jako : 
• Jiný druh dokumentu
• Vícesvazkové dílo / po jednotlivých dílech



V roce 2015  bylo do SK ČR naimportováno  
1.083.706 záznamů ( z 1230178  zaslaných od přispívajících 
knihoven) 

z toho 

- 378.713 jako nové

- 704.993záznamů bylo vyhodnoceno programem na
vstupu do  SK ČR jako duplicity (byly připsány 
k záznamům dříve uloženým do SK ČR nebo tyto k záznamům dříve uloženým do SK ČR nebo tyto 
záznamy přepsaly) 

Pracovníky  OSK bylo ručně deduplikováno v SK ČR 
celkem 32.203 titulů (v souvislosti s tím ručně 
smazáno 56.862  duplicitních záznamů).  



Kvalita záznamů v SK ČR – velice různorodá
Výsledky retrokonverze
velmi stručné údaje / údaje nepostačují 
k  automatickému odstranění duplicit



020 - Oblast údajů o standardním čísle
Nejčastější chyby:
• ISBN není uvedeno, i když v publikaci je 

obsaženo / uvedeno jen jedno z více 
přidělených 
ISBN ve špatném podpoli (chybné ISBN u • ISBN ve špatném podpoli (chybné ISBN u 
10ti a 13timístných ISBN)

• Uvedení ISBN předchozího vydání (při 
kopírování záznamů) nebo ISBN jiných dílů

• Překlepy v čísle
• Nezaviněná chyba – ISBN dodá NK ČR 

dodatečně





Kvalita záznamů – velice různorodá

� Běžná katalogizace s knihou v ruce ?
Příklad – chybně zapsaného ISBN - číslo části a název části 
nejsou zapsány vůbec - záznamy na jednotlivé svazky se liší 
jen počtem stran – záznam přijat do SK ČR 16.2.2016 (JK) 



015 - číslo ČNB
� Použité pro jiný dokument, než kterému 

bylo přiděleno
- jiný díl
- jiné vydání- jiné vydání
- Čnb souboru použito pro jednotlivé díly 

Př. Za 2 měsíce z 882 případů 109 x  čnb
přesunuto k dílu, ke kterému nepatří ! 



Pole 245 – název
Nejčastější chyby:
• Název : podnázev
• Název. Číslo části, Název části
• Název edice x hlavní název

Složitější případy – více děl v jedné • Složitější případy – více děl v jedné 
popisné jednotce (přítisky)

• Nestandartní použití podpole -
například pro informaci o navazujícím 
díle �



Kvalita záznamů – velice různorodá

� Běžná katalogizace s knihou v ruce ?
Příklad – chybně použitého názvu části (použit název 
následujícího dílu/ název části neslouží pro zápis informace, 
které dílo následuje !)



Záměna název/název edice



260 / 264 - Nakladatelské údaje

Nejčastější chyby:
• Špatně uvedený rok vydání
• Rok dotisku
(v AACR 2 – kontrola shody pole 008/ 260c)

� RDA – 264 c (piš, co vidíš, i když je to 
chybně / v 008  správný údaj – kontrola 
nebude možná)



Dotisky

� Pro dotisk se nevytváří samostatný 
bibliografický záznam. Údaj, že se jedná 
o dotisk(y), (ani datum vydání dotisku), se 
nikde v záznamu nepromítne. Podle nikde v záznamu nepromítne. Podle 
dotisku popisujeme pouze v případě, že 
neznáme údaje o původním vydání, k 
němuž se dotisk vztahuje

� Dotaz ke katalogizaci č. 53



Údaje fyzického popisu  - 300

Nejčastější chyby:
• Počet stránek – rozdíly v počtu 

číslovaných stran, při odhadu počtu stran 
/ překlepy

• Obrazové přílohy – počet stran příloh je • Obrazové přílohy – počet stran příloh je 
součástí údaje o celkovém počtu stran



Kvalita záznamů – velice různorodá

� Běžná katalogizace s knihou v ruce ?
Příklad – chybně použitého ISBN (zobrazuje se obálka jiného 
díla)/ záměna edice a názvu díla, stránky z jiného svazku edice



Od 1.5.2015 příjem záznamů do SK ČR i v RDA 

� záznam dle RDA  má při vážení záznamů při importu do SK 
ČR  váhu o 2 body vyšší než záznam v AACR2)

� Přidání kontrol v importu do SK ČR pro záznamy v RDA (pole 
040 e = rda) / kontrola na přítomnost 264  a polí 336, 337, 
338 – není-li splněno – záznamy se do SK ČR nepřijmou / 
nelze zkontrolovat zápis autorů / nekontroluje se  rozpis 
zkratek  např s. / stran  atd.zkratek  např s. / stran  atd.

� Záznamy vzniklé v rámci retrokonverze
/přepisem z katalogizačních lístků / jsou 
nadále přijímány v AACR2

� SK ČR nadále přijímá i poskytuje ke sdílení 
také záznamy v UNIMARCu (a to ještě 
nejméně 1 rok)



Doplnění konverze polí záznamu MARC 21 <> UNIMARC v souvislosti se 

zavedením katalogizačních pravidel Resource Description and Access (RDA)

MARC 21 Podpol
e

Název UNIMARC Podpol
e

Název

020__ Mezinárodní standardní číslo 
knihy (ISBN)(O)

010__ Mezinárodní standardní číslo knihy 
(ISBN)(O)

$q vysvětlivka (O) $b vysvětlivka (O)

264_1 Nakladatel  (O) 210__ Nakladatelské údaje (O)

$a místo vydání (O) $a místo vydání (O)

$b jméno nakladatele (O) $c jméno nakladatele (O)

$c datum vydání (O) $d datum vydání (O)

Nové MARC 21 pole 264 se konvertuje  zjednodušeně do standardního pole UNIMARC  210 (v MARC 21 jsou pro tento typ Nové MARC 21 pole 264 se konvertuje  zjednodušeně do standardního pole UNIMARC  210 (v MARC 21 jsou pro tento typ 
konverze vždy k dispozici data, pole 264 s hodnotou indikátoru 1 je povinné na minimální úrovni.)

336__ Typ obsahu (O) 936__* Typ obsahu (O)

$a slovní označení typu obsahu (O) $a slovní označení typu obsahu (O)

$b kód typu obsahu (O) $b kód typu obsahu (O)

$2 zdroj (NO) $2 zdroj (NO)

337__ Typ média (O) 937__* Typ média (O)

$a slovní označení typu média (O) $a slovní označení typu média (O)

$b kód typu média (O) $b kód typu média (O)

$2 zdroj (NO) $2 zdroj (NO)

338__ Typ nosiče (O) 938__* Typ nosiče (O)

$a slovní označení typu nosiče (O) $a slovní označení typu nosiče (O)

$b kód typu nosiče (O) $b kód typu nosiče (O)

$2 zdroj (NO) $2 zdroj (NO)



Doporučení po 1.5.2015 
při katalogizaci s knihou v ruce :

� Pokud záznam stahujete z SK ČR a je 
zpracován v AACR2 – můžete ho ponechat 
a dodat do SK ČR zpracovaný podle 
AACR2 ( nebo dle vaší potřeby můžete přepracovat do 
RDA )RDA )

� Dokumenty s vročením 2016 - zpracovávat jen dle RDA

� Pokud záznam není ke stažení k dispozici, 
zkatalogizujte podle RDA 



Snaha zvýšit aktuálnost SK ČR pro stahování 
záznamů

� SK ČR je schopen sklízet data z přispívajících 
knihoven  prostřednictvím OAI protokolu  -
denně 
denně se sklízí záznamy � denně se sklízí záznamy 

NK ČR ,JVK České Budějovice , KK Zlín, VK 
Olomouc ,MZK Brno, VK Ústí nad Labem, SVK 
Hradec Králové, SVK Kladno, KVK Liberec, 
MSVK Ostrava (9 krajských knihoven) 



Možnost zviditelnit svou knihovnu



☺

Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.
eva.svobodova@nkp.cz

http://www.caslin.cz


