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Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2019 v rámci programu VISK 5 – 

RETROKON  

 

Souhrnnou zprávu o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven představuje přehledná tabulka uvádějící základní informace o 

výsledcích projektů realizovaných v roce 2019 v rámci programu  VISK 5 – RETROKON.  Podkladem pro sestavení přehledné tabulky se staly 

dílčí zprávy jednotlivých institucí o plnění cílů projektu VISK 5 za rok 2019. Všechny zprávy jsou v úplnosti k nahlédnutí u odborného garanta 

programu. 

 

Stejně jako v předchozích letech pokračovalo i v roce 2019 financování programu RETROKON v rámci programu Ministerstva kultury ČR VISK 

5 – RETROKON. Pouze v roce 2003, kdy byl program RETROKON financován prostřednictvím programu 234 118 Obnova majetku státních 

kulturních zařízení poškozeného povodní 2002, oblast retrospektivní konverze katalogů v rámci prevence.  

 

Pro rok 2019 žádalo o financování pomocí dotačního programu VISK 5 – RETROKON 15 institucí. Komise podpořila realizaci 14 projektů. 

Projekt Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě v dotačním řízení neuspěl. Masarykově univerzitě byla přidělena částka 51 000 Kč, tato částka 

byla snížena na 45 793 Kč. Po podání žádosti bylo zjištěno, že rozpočet knihovny nebude moci být navýšen, tak aby splnil finanční požadavky 

v podané žádosti. Tato změna neměla vliv na splnění cílů tohoto projektu. Realizováno bylo 14 projektů, které schválila komise. Celkový objem 

finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR na rok 2019 dosáhl částky 1 190 000 Kč, které byly účelně vynaloženy na 

zpracování bibliografických záznamů českých i zahraničních monografií, seriálů, hudebnin a zvukových dokumentů. 

 

Výsledkem programu VISK 5 – RETROKON za rok 2019 je vytvoření více než 34 714 bibliografických záznamů ve standardizovaném formátu 

MARC21. Záznamy byly dodány do Souborného katalogu ČR (CASLIN). Skenování tradičních katalogizačních lístků v roce 2019 v žádné 

z uvedených knihoven neprobíhalo. Převážná část fondů českých knihoven je do obrazové podoby již převedena a pozornost je v současné době 

věnována převodu bibliografických záznamů do strukturované podoby. 

 

Cíle stanovené na rok 2019 v rámci programu VISK 5 byly úspěšně dosažené, ačkoliv přidělené finanční prostředky nedokázaly pokrýt veškeré 

náklady na zpracování a zpřístupnění knihovních fondů. Významný podíl katalogů českých knihoven je tvořena fondy značně rozsáhlými nebo 

jazykově a oborově specifickými a jejich zpracování je velmi náročné. Úspěšné dokončení takových projektů je otázkou delšího časového 

horizontu. Přes vytrvalou snahu českých knihoven v oblasti retrospektivní konverze a výraznou podporu v rámci programu VISK 5 – RETROKON 

se ani v roce 2019 nepodařilo zpřístupnit uživatelům všechny knihovní fondy. 
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 Instituce 
Název a 
charakteristika 
projektu 

Žádáno 
(částka v Kč)  

Poskytnuto 
(částka v Kč) 

Počet 
záznamů 

(MARC) 

Počet 
nasken. 

záznamů 
 Stav/poznámka Kontrola 

        

Česká botanická 
společnost, z. s. 

Rekatalogizace fondu 
knihovny ČBS 

   78 000 Kč 60 000 Kč 1 582  

Záznamy vytvořeny dle 
pravidel RDA ve formátu 
MARC 21; záznamy dostupné 
v online katalogu na webu 
knihovny; záznamy zaslány 
do SK ČR 

 

Jihočeská vědecká 
knihovna v Českých 
Budějovicích 

Rekatalogizace fondu 
hudebnin JVK 
v Českých Budějovicích 

33 000 Kč 33 000 Kč 800  

Za dodržování standardů 
RDA, ISBD ve formátu MARC 
21 zpracováno 800 titulů; 
záznamy odeslány do SK ČR 

 

Knihovna Akademie 
věd ČR, v.v.i. 

Retrokatalogizace 
profesorské knihovny 
C. K. českého reálného 
gymnázia 
v Křemencově ulici ve 
fondu Knihovny AV ČR, 
v.v.i. - dokončení 

124 000 Kč 124 000 Kč 3 775  

Vytvořeno 3 775 záznamů; 
záznamy dle standardů RDA; 
spolupráce se SK ČR; 
zvýšený zájem o běžné 
výpůjčky i v rámci EOD a 
MVS 

 
 
 

Knihovna Akademie 
věd ČR, v.v.i. 

Retrospektivní 
katalogizace seriálů 
z fondu Knihovny AV 
ČR (pokračování) 

58 000 Kč 55 000 Kč 1 137  

Vytvořeno 1 137 záznamů, 
z toho 456 záznamů seriálů a 
681 záznamů 
monotematických čísel a 
svazků; záznamy odeslány do 
SK ČR 

 

Masarykova 
univerzita – 
Knihovna 
univerzitního 
kampusu MU 

Rekatalogizace fondů 
Knihovny univerzitního 
kampusu Masarykovy 
univerzity 
 

51 000 Kč 45 793 Kč 1 101  

Zpracováno 1 101 záznamů 
s 1 955 připojenými 
jednotkami; z uvedeného 
počtu záznamů je 556 
záznamů nových; záznamy 
zaslány do SK ČR 
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Národní technická 
knihovna 

Zpřístupnění unikátního 
historického fondu NTK 
– 3. fáze 

129 000 Kč 126 000 Kč 4 156   

Záznamy zpracovány 
metodou de visu; zpracováno 
4 156 záznamů, z toho u 886 
záznamů byl doplněn věcný 
popis a u zbylých 3 270 
záznamů má zatím pouze 
jmenný popis, věcný popis 
bude doplněn; záznamy 
budou zaslány do SK ČR 

  

Orientální ústav AV 
ČR, v. v. i. 

Rekatalogizace fondu 
Knihovny Orientálního 
ústavu AV ČR 

35 000 Kč 35 000 Kč 312  

Do SK ČR bylo odesláno 312 
záznamů; záznamy 
zpracovány dle standardů 
RDA ve formátu MARC 21 

 

Severočeské 
muzeum v Liberci, 
příspěvková 
organizace 

Pokračování 
rekatalogizace nejstarší 
části studijního fondu 
knihovny 
Severočeského muzea 

36 000 Kč 36 000 Kč 1 100   

Retrokatalogizace metodou 
de visu s využitím existujících 
záznamů v SK ČR; 
zpracováno 1 100 záznamů; 
záznamy odeslány do SK ČR 

  

Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského 
kraje 

Rekatalogizace a 
retrokonverze 
knihovního fondu 
Studijní a vědecké 
knihovny Plzeňského 
kraje a jeho 
zpřístupnění na 
Internetu 

121 000 Kč 121 000 Kč 3 108  

Rekatalogizace a zpřístupnění 
fondu v online katalogu; 
záznamy zpracovány dle 
pravidel RDA ve formátu 
MARC 21; záznamy odeslány 
do SK ČR 

 

Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci 
Králové  

Retrokonverze a 
rekatalogizace nejstarší 
části lístkových 
katalogů Studijní a 
vědecké knihovny 
v Hradci Králové 

26 000 Kč 26 000 Kč 600  

Zpracováno 600 záznamů; 
záznamy zpracovány dle 
pravidel RDA ve 
formátu MARC 21; záznamy 
zpřístupněny v online katalogu 
SVK HK; záznamy odeslány 
do SK ČR 
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Ústav dějin umění 
AV ČR, v.v.i. 

Retrospektivní 
konverze jmenného 
katalogu Knihovny ÚDU 
AV ČR - pokračování 

67 000 Kč 67 000 Kč 5 600  

Záznamy odeslány do SK ČR; 
přínosem možnost online 
objednávek a zvýšený počet 
dokumentů poskytovaných v 
rámci MVS  

 

Ústav pro českou 
literaturu AV ČR, 
v.v.i. 

Retrokatalogizace 
fondu Knihovny 
někdejšího oddělení 
západních literatur 
ÚČSL ČSAV, třetí část 

265 000 Kč 264 000 Kč  4 350  

Záznamy vytvořeny dle 
pravidel RDA ve formátu 
MARC 21; záznamy dostupné 
v online katalogu na webu 
knihovny; záznamy zaslány 
do SK ČR; zvýšený zájem o 
výpůjčky v rámci MVS 

 

Ústav zemědělské 
ekonomiky a 
informací - knihovna 

Rekatalogizace 
zemědělské a 
potravinářské literatury 
2019 

72 000 Kč 72 000 Kč 2 035   

Pořízeno 2 030 záznamů, 
z toho 1 520 originálních; 
záznamy zpracovány 
metodou de visu; vložena 
hesla z tezauru AGROTERM, 
kódů MDT, AGROVOC a 
konspekt; záznamy dodány do 
SK ČR 

  

Vědecká knihovna v 
Olomouci 

Bohemika 19. a 20. 
století  

144 000 Kč 120 000 Kč 5 058  

Přepis záznamů bohemik do 
databázové podoby ve 
formátu MARC 21; záznamy 
přístupné v online katalogu 
VKOL a zaslány do SK ČR 

 

Vlastivědné muzeum 
a galerie v České 
Lípě 

Zpřístupnění unikátního 
historického fondu VMG 
v České Lípě 

75 000 Kč 0 Kč 0    

Celkem   

 
1 314 000 Kč 

 
1 239 000 Kč  

(pouze 
schválené 

projekty) 

 
1 190 000 Kč 

 
    
 

 
34 714 

     

 

 30. 1. 2020, Dominika Cypzirschová 


