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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 
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 

 

http://skc.nkp.cz/
http://www.caslin.cz/


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 

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 

některá hlášení o nabytí 
zahraniční literatury 

tiskem. 
Zde se už používaly pro 
označení nabyvatele jen 

sigly knihoven. 



Monografie 

Nyní 

Dříve 



http://www.caslin.cz/


Vyhledávání v SK ČR – žádoucí odpověď 

http://www.caslin.cz/
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=006813100&local_base=SKC


Vyhledávání v SK ČR – zobrazit na mapě 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=006813100&local_base=SKC


Vyhledávání v SK ČR – zobrazit na mapě 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=006813100&local_base=SKC


Údaje pro propojení do lokálního katalogu knihovny 

 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=006282058&local_base=SKC


Objednávka MVS 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=006813100&local_base=SKC
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=006813100&local_base=SKC


MVS – v prostředí SK ČR / nebo VPK 

http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=006813100&local_base=SKC


Obálka – obsah – plný text/Google Books 

https://books.google.cz/books?id=M93yCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y


SK ČR umožňuje uživatelům 

 

 Vyhledávat v 6,3 mil záznamů z 418 knihoven 

 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  

 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.  

 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=004190692&local_base=SKC


Zdigitalizované dokumenty 

   233.327  záznamů v SK ČR propojeno 
s digitálními kopiemi vytvořenými 
především v rámci projektu 
Kramerius 

 

 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  

 exportovat záznamy ze SK ČR (využíváno u seriálů) 

 stahovat záznamy ze SK ČR 
protokol Z39.50 – UNIMARC a MARC 21 

Bližší údaje : 
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-
souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr 
 kontrolovat správnost zpracování záznamů  
   (týká se knihoven, které dodávají záznamy do SK ČR  
 v elektronické podobě) 

    
 on-line editovat některé údaje v SK ČR a bázi ADR 
 on-line připojit údaje o digitalizovaném dokumentu  
 

http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr
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http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/stahovani-zaznamu-ze-sk-cr


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  

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) + nově 
KK Pardubice 



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  6,3 mil. záznamů  

 informace o dostupnosti dokumentů včetně informace 
o zhotovených digitálních kopiích (propojení s bází 
ADR + propojení do výpůjčního systému vlastníka 
dokumentu) 

 přebírání záznamů (Z39.50 , export záznamů)  

 školení pro knihovny (školení na konkrétních 
pracovištích) 

 ???   

http://www.caslin.cz/
http://sigma.nkp.cz/web/skc/cba001/cba001.htm
http://sigma.nkp.cz/web/skc/ola001/ola001.htm
http://skc.nkp.cz/


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.cz 
 jan.matejovic@nkp.cz 
 
 nebo zavolat na  tel : 221 663 205 
 
Základní podmínka 
 dodržovat dohodnuté knihovnické standardy  

 
 
 
 

http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr
mailto:bela.moravcova@nkp.cz
mailto:Jan.matejovic@nkp.cz
http://www.caslin.cz/spoluprace/standardy/


Co je třeba dodržovat : STANDARDY 

 výměnný formát MARC a UNIMARC (jen do konce roku 

2017)  

 standard pro jmenné zpracování – ISBD 

 pravidla pro jmenné zpracování – od 1.5.2015 RDA 
Od 1. 5. 2016 bude Souborný katalog ČR přijímat záznamy dokumentů s 
vročením 2016 a výše zpracované pouze podle katalogizačních pravidel RDA. 

pro retrokonverzi  stále platí i AACR2) 

 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 ) 

 
 

http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standardy/standardy-pro-souborny-katalog-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/dodavani-dat/konvence-pro-pojmenovani-souboru


Formát dat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIMARC (jen do konce roku 2017)  

 



Kódování češtiny 

 Unicode UTF-8 

 PC Latin 2 (+ GIZMO) 

 ISO 8859-2 (+ GIZMO) 

 CP-1250 (+GIZMO) 

 

 

Od 1. 1. 2017 bude SK ČR přijímat 
pouze záznamy v kódování UTF-8.  

 

 



Zahájení spolupráce – zaslání testovacího vzorku - 

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 

 

http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/dodavani-dat/kvalitativni-hodnoceni-zaznamu
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/smlouva-o-spolupraci-se-soubornym-katalogem-cr
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/dodavani-dat/vyuziti-protokolu-oai-pmh


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) 

http://www.caslin.cz/


Uživatel jistě ocení pokud 

 - knihovna dodá informace o celém svém fondu 

-  knihovna zajistí  odepsání titulu (nikoliv 
exempláře) ze SK ČR pokud titul vyřazuje ze 
svého fondu 

-  fungující propojení do lokálního katalogu 
knihovny 

 

-  knihovna aktualizuje data v bázi ADR ( nyní 
Centrálním adresáři knihoven a informačních 
institucí v ČR) 

 

 



Aktuálnost dat v CADR 

Z každého záznamu v SK ČR  je možné propojit 
se k údajům o knihovně  do báze ADR (CADR) 

  SK ČR uvedena sigla vlastníka dokumentu  z 
ADR se přebírá zkrácená podoba názvu 
vlastníka + město 

 V SK ČR možnost zobrazit na mapě vlastníky 
dokumentu - z ADR se přebírá GPS 

 Ze SK ČR je možnost odeslat objednávku MVS 
– údaje o žádající i požádané knihovně se 
přebírají z ADR / zobrazuje se údaj o 
podmínkách poskytnutí MVS 

 

 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=006874205&local_base=SKC


 
Centrální adresář knihoven a informačních 

institucí v ČR 

 CADR obsahuje údaje o institucích, které 
spolupracují nebo spolupracovaly na budování 
souborných katalogů CEZL/CASLIN – SK ČR, 
účastní se meziknihovních služeb, nebo jsou v 
kontaktu s Knihovnickým institutem NK ČR. 

 V roce 2015 bylo do báze začleněno cca 4500 
knihoven z adresáře Ministerstva kultury ČR. 

 V současné době nejúplnější zdroj informací o  
knihovnách a informačních institucích v ČR 



2015 – spojení báze ADR  

s Evidencí knihoven  MK ČR 

257/2001 Sb. -ZÁKON  ze dne 29. června 2001 o 
knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb   (knihovní 
zákon)  

 Evidence knihoven  - § 5 

(1) Ministerstvo vede evidenci knihoven, která je veřejnosti 
přístupným informačním systémem.  
 
(2) Návrh na zápis do evidence knihoven (dále jen "návrh") 
podává provozovatel knihovny.   

Atd.…… 

 

Evidence knihoven  MK ČR dostupná na webu 
MK ČR v podobě excelovské tabulky  

 



Evidence knihoven MK ČR 

http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/evidence-a-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-443/


Současný stav  

- Různá kvalita záznamů  

Původně v ADR  Převzaté z EK 



Co jsme z Evidence knihoven MK ČR  

mohli převzít 

 Číslo EMK  

 Název 

 Adresu 

 Přináležitost k územnímu celku  

 Název provozovatele  
 (doplnili  jsme i do záznamů, které už v bázi  ADR byly dříve) 

 



Co jsme k novým záznamům doplnili 

 Siglu 

 GPS (souřadnice pro zobrazení na mapě) 

+ novou typologii knihoven  
 (doplnili jsme i do záznamů, které už v bázi  ADR byly dříve) 

 

 Co jsme opravovali  

Překlepy - špatné zařazení k územnímu 
celku – názvy – chyby v adresách a PSČ  



Co v CADR u nových záznamů chybí 

 Odpovědné osoby 

 www stránky knihovny  

 e-mail a telefony 

 Link do on-line katalogu knihovny 

 Informace o MVS / ceníky 

 Kontaktní údaje na provozovatele 

 E-mail na adresu osoby odpovědné nadále za 
aktualizaci konkrétního záznamu v CADR (píše se do 
poznámky pro správce báze)  

 pobočky 

 …. 

 

 



Co je možné do všech záznamů v CADR  

doplnit a dříve tam nebylo 
(požadavky od CPK a KK) 

 Funkce knihovny  (např. profesionální, 

neprofesionální, obsluhovaná ….) 

 Kdo knihovnu obsluhuje (PK) – doplní správce 

 Speciální služby  

 Provozní /otevírací dobu  ? 

 Údaje o provozovateli (vyžádalo si MK ČR) 

 Zapojení do projektů (vyžádali si tvůrci CPK) 

     



Formulář -  zápis o funkci knihovny 



Formulář -  zápis o speciálních službách 

 



Formulář -  zápis o provozní době 



Formulář -  zápis o provozovateli 



Formulář -  zápis o zapojení do projektů 



Využití dat z CADR  

 Data z báze CADR budou nadále 
využívána pro potřeby SK ČR (místo 
dostupnosti konkrétního dokumentu,  
možnost objednávky MVS) 

 Data z báze CADR budou nově využívána 
pro potřeby CPK  (knihovny.cz ) 

 ZATÍM VE VÝVOJI   

 spuštění se plánuje během roku 2016  

 

 

 

 

http://www.knihovny.cz/


Ukázka  

http://info.knihovny.cz/libraries/


Pro zájemce více informací 

v prezentaci přednesené na Semináři pro 
účastníky SK ČR 27.11.2015: 

Vaše knihovna na knihovny.cz  

Lenka Hanzlíková  

 

 http://www.caslin.cz/caslin/o-
nas/prezentace-o-soubornem-katalogu-
cr/rok-2015-1/seminar-ucastniku-sk-cr 
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Nápovědu k práci s on-line 

formulářem najdete na  : 

Portálu SK ČR : www.caslin.cz   

  

Konkrétně na adrese : 

 http://new.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak
-prispivat-do-sk-cr/spoluprace-se-sk-
cr/on-line-aktualizace-dat-v-bazi-adr   
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Současný stav CADR - statistika 

 6585 záznamů „živých“knihoven 

    Z toho  

  odborných    1077  

  a veřejných   5508 

 

Celkem jsme dosud převzali z Evidence 
knihoven  MK ČR  4590 knihoven  

84 jsem nepřevzali / vojenské a zrušené 

  

Na aktualizaci vyškoleno 9 krajských knihoven  



Školení již proběhla 



Školení již proběhla 

SVK Hradec Králové 

SVK Ústí nad Labem 

MěK Praha  

KK Zlín 



O školeních informujeme na Facebooku 



Novinka  

Na Pracovní skupině 
pro Souborný 
katalog ČR vznesen 
požadavek, aby 
CADR byl dostupný z 
mobilních zařízení 

 



Kontakty 

 Správce databáze  - opravy dat pro 
veřejné knihovny 

   bedriska.stepanova@nkp.cz 

   221 663 379 

 Správce databáze – přidělování sigel 
+ správa dat k MVS + opravy dat pro 
odborné knihovny: 

    zdenka.manouskova@nkp.cz 

    221 663 174  

 

 

mailto:bedriska.stepanova@nkp.cz
mailto:zdenka.manouskova@nkp.cz


 

Děkuji za pozornost. 
eva.svobodova@nkp.cz 

 

http://www.caslin.cz 
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