Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2013 v rámci programu VISK 5 –
RETROKON
Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven je tvořena přehlednou tabulkou se základními informacemi
o výsledcích projektů realizovaných v roce 2013 v rámci programu VISK 5 - RETROKON. Údaje potřebné pro sestavení níže uvedené tabulky
byly čerpány z dílčích zpráv jednotlivých institucí o plnění cílů projektu VISK 5 za rok 2013. Dílčí zprávy jsou v úplnosti k nahlédnutí
u odborného garanta programu.
Stejně jako v předchozích letech pokračovalo i v roce 2013 financování programu RETROKON v rámci programu Ministerstva kultury ČR
VISK 5 – RETROKON. Jedinou výjimkou byl rok 2003, kdy byl program RETROKON financován pomocí programu 234 118 Obnova majetku
státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002, oblast retrospektivní konverze katalogů v rámci prevence.
Pro rok 2013 zažádalo o financování prostřednictvím programu VISK 5 – RETROKON 29 českých knihoven. Komise podpořila realizaci
28 projektů. Jediným neschváleným projektem byla Tvorba a rozvoj centrální databáze knižních a časopiseckých fondů knihovny Moravského
zemského muzea v Brně pomocí technologie RETROKON 2013. V důsledku snížení dotace na 30 000,- Kč na rozdíl od požadovaných
68 000,- Kč, nebyl realizován ani projekt Rekatalogizace fondů Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Celkový objem
dotací poskytnutých Ministerstvem kultury ČR na rok 2013 dosáhl částky 5 045 000,- Kč. Tyto finanční prostředky byly účelně vynaloženy na
zpracování bibliografických záznamů českých i zahraničních monografií a seriálů ve formátu MARC21. Skenování katalogizačních lístků
v tomto roce v žádné z knihoven neprobíhalo. Převážná část fondů českých knihoven je do obrazové podoby již převedena a pozornost je nyní
věnována převodu záznamů do strukturované podoby. V roce 2013 bylo v českých knihovnách vytvořeno téměř 239 000 nových
bibliografických záznamů ve standardizovaném formátu MARC21. Záznamy jsou průběžně dodávány do Souborného katalogu ČR (CASLIN).
Cílů stanovených na rok 2013 v rámci programu VISK 5 bylo úspěšně dosaženo, ačkoli přidělené finanční prostředky ve výši 5 045 000,- Kč
nedokázaly pokrýt všechny náklady na zpracování a zpřístupnění knihovních fondů. Významný podíl katalogů českých knihoven je tvořen fondy
značně rozsáhlými nebo jazykově a oborově specifickými a jejich zpracování je z hlediska omezených finančních prostředků velmi náročné.
Úspěšné dokončení takových projektů je pak otázkou dlouhého časového horizontu.
Přes dlouholetou snahu českých knihoven v oblasti retrospektivní konverze a výraznou podporu v rámci programu VISK 5 – RETROKON se ani
letos nepodařilo zpřístupnit všechny knihovní fondy. Přesto se naše knihovny v této souvislosti pomalu vyrovnávají stavu v ostatních evropských
zemích. Program VISK 5 – RETROKON s dostatečným navýšením finančních prostředků je stále nezbytnou podmínkou pro úspěšné
pokračování a dokončení retrospektivní konverze katalogů českých knihoven, která směřuje k úplnému otevření jejich knihovních fondů
uživatelům.
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Instituce

Název a
charakteristika
projektu

Žádáno
(částka v Kč)

Poskytnuto
Počet
(částka v Kč) záznamů
(MARC)

Počet Stav/poznámka
nasken.
záznamů

Etnologický ústav AV Retrospektivní
ČR, v.v.i.- knihovna
konverze lístkového
Praha
Katalogu knihovny EÚ
AV ČR, v.v.i. pokračování

45 000 Kč

45 000 Kč

4 120

Zpracováno 4 120 záznamů a
připsáno cca 500 jednotek
k záznamům jiných knihoven;
zveřejněno více než 4 600
titulů z fondu; po 2 letech
retrokonverze v rámci VISK 5
vzrostl počet žádostí MVS o
76 %

Etnologický ústav AV
ČR, v.v.i. – Kabinet
hudební historie
(knihovna)

Rekatalogizace fondu
knihovny Kabinetu
hudební historie EÚ AV
ČR, v.v.i. –
pokračování

95 000 Kč

50 000 Kč

2 048

Zpracování knih z l. 19721979 metodou de visu; do SK
ČR přijato 2210 záznamů
z celkového počtu 2270
zaslaných (na VISK připadá
min. 1890 nových záznamů)

Historický ústav AV
ČR, v.v.i. - knihovna

Retrospektivní
konverze lístkového
katalogu knihovny HÚ
AV ČR, v.v.i.

105 000 Kč

105 000 Kč

9 377

Retrokonverze jedinečného,
na české dějiny zaměřeného,
profilovaného fondu; z dotace
VISK 5 vytvořeno 7 000
záznamů, z provozních
nákladů 2 377 záznamů

Jihočeská vědecká
knihovna v Českých
Budějovicích

Retrokatalogizace
fondu hudebnin JVK
v Českých Budějovicích
– pokračování

24 000 Kč

24 000 Kč

800

Ojedinělý regionální fond;
dokončeno zpřístupnění série
instrumentálních souborů
taneční a dechové hudby,
započato zpřístupňování
studijních partitur; záznamy
odeslány a přijaty do SK ČR
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Kontrola

Jihočeská vědecká
knihovna v Českých
Budějovicích

Retrokatalogizace
fondu bývalé knihovny
Koleje redemptoristů
v Českých Budějovicích
– literatura 19. a
počátku 20. století – 2.
etapa

108 000 Kč

108 000 Kč

2 727

Zpracováno 2 727 svazků,
z toho 145 svazků periodik;
bibliogr. záznamy a záznamy
autorit prošly supervizí;
v případě potřeby doplněno či
upraveno věcné zpracování;
záznamy odeslány do SK ČR

Knihovna Akademie
věd ČR, v.v.i.

Retrospektivní
konverze generálního
lístkového katalogu
Knihovny AV ČR, v.v.i. pokračování

600 000 Kč

600 000 Kč

52 300
3 000

Vytvořené záznamy odeslány
do SK ČR; pokračování
retrokonverze starých tisků
(3 000 záznamů) a jejich
digitalizace

Masarykova
univerzita v Brně Knihovna
univerzitního
kampusu

Rekatalogizace fondů
Knihovny univerzitního
kampusu MU

68 000 Kč

30 000 Kč

Masarykova
univerzita v Brně –
ÚK Přírodovědecké
fakulty

Retrokatalogizace
oborových sbírek ÚK
PřF MU V.

194 000 Kč

194 000 Kč

5 307

Zpracování náročných typů
dokumentů a zkvalitnění
stávajících záznamů z oboru
astrofyziky; předání záznamů
do SK ČR

Městská knihovna v
Praze

Retrospektivní
konverze nejstarších a
nejvzácnějších
hudebnin z fondu
hudební knihovny
Městské knihovny v
Praze

165 000 Kč

165 000 Kč

4 500

Retrospektivní konverzi 4500
provedla firma Comdat, s.r.o.;
záznamy odeslány do SK ČR
a nahrány do systému NRIS,
kde jsou přístupné široké
veřejnosti
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Masarykova univerzita v Brně
žádala o dotaci ve výši
68 000 Kč, po sdělení, že
požadovaná dotace byla snížena
na 30 000 Kč, od realizace
projektu ustoupila

Moravská galerie v
Brně

Pokračování
retrokatalogizace fondu
knihovny Moravské
galerie v Brně v roce
2013

105 000 Kč

105 000 Kč

5 078

Postupná retrokatalogizace
fondu knihovny Moravské
galerie v Brně metodou de
visu

Moravská zemská
knihovna

Retrospektivní
konverze fondu
Moravské zemské
knihovny v Brně
(pokračování)

548 000 Kč

548 000 Kč

28 654

Přednostní zpracování děl
chystaných k digitalizaci;
využívána databáze
Národních autorit; záznamy
odesílány do SK ČR

Moravské zemské
muzeum v Brně

Tvorba a rozvoj
centrální databáze
knižních a
časopiseckých fondů
knihovny MZM pomocí
technologie
RETROKON 2013

56 000 Kč

0 Kč

Národní knihovna
ČR

Retrospektivní
konverze generálního
katalogu univerzálního
KF I NK ČR

828 000 Kč

828 000 Kč

25 000

Převod katalogů NK ČR do
formátu MARC21, předvýběr
55 120 záznamů a zpracování
25 000 záznamů
zpřístupněných v bázi NKC a
předaných do SK ČR

Národní knihovna
ČR

Retrospektivní
katalogizace periodik
vydávaných na území
ČR z fondů NK ČR

100 000 Kč

100 000 Kč

2 000

Vytvoření záznamů periodik
české provenience z období
převážně před r. 1945; revize
záznamů a s nimi
souvisejících titulů; záznamy
dodávány do SK ČR
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Národní knihovna
ČR

Rekatalogizace starých
tisků uložených v
oddělení rukopisů a
starých tisků NK ČR

195 000 Kč

195 000 Kč

3 900

Rekatalogizace části GK,
záznamy ve formátu
MARC21; převod záznamů do
Manuscriptoria; směřuje
k vytvoření jednotného
katalogu starých tisků;
záznamy odeslány do SK ČR

Národní muzeum –
České muzeum
hudby

Retrospektivní
konverze katalogů
hudebněhistorického
oddělení NM – ČMH –
8. etapa

100 000 Kč

100 000 Kč

3 000

Retrokonverzi provedla firma
Comdat, s.r.o.; kontrola
záznamů a doplnění
specifických odborných údajů
pracovníky ČMH; záznamy
přístupné v online katalogu
NM-ČMH, do SK ČR dodáno
1640 záznamů (pouze tisky),
z toho 1426 přijato

Národní muzeum knihovna

Retrospektivní
konverze Generálního
jmenného katalogu
Knihovny NM - část
česká, 7. etapa

317 000 Kč

317 000 Kč

9 620

Výběr, přepis a kontrola
záznamů; retrokonverzi
provedla firma Comdat s.r.o.;
do SK ČR zasláno 7 165
záznamů podpořených
grantem

170 000 Kč

170 000 Kč

7 895

Dokončení retrokonverze
fondu vyd. do r. 1940 včetně
školních výročních zpráv;
supervize záznamů a jejich
zpřístupnění v online katalogu
PK; předání záznamů do SK
ČR

Národní pedagogické Retrospektivní
muzeum a knihovna konverze katalogu
J.A. Komenského
NPKK – nejstarší fondy
(18. století – rok 1940),
etapa IV - 2013
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Národní technické
muzeum (knihovna)

Retrospektivní
konverze historického
fondu knihovny
Národního technického
muzea v rámci NPRK
katalogů v ČR RETROKON

180 000 Kč

180 000 Kč

4 000

Památník národního
písemnictví

Retrokonverze
lístkových katalogů
v knihovně PNP

525 000 Kč

525 000 Kč

40 000

Převedení 40 000
naskenovaných lístků do
strukturované podoby
provedla firma Comdat s.r.o.
metodou lokalizace a
stahování záznamů
v kombinaci s metodou
Retrokon

Slezské zemské
muzeum v Opavě –
Ústřední knihovna

Retrokatalogizace
přírůstků z let 19581962 do elektronického
katalogu Ústřední
knihovny SZM

100 000 Kč

100 000 Kč

6 059

Pokračování v
retrokatalogizaci fondu
Knihovny SZM metodou de
visu (přírůstky z l. 1958-1962)
s využitím existujících
záznamů v SK ČR

62 000 Kč

62 000 Kč

3 521

Rekatalogizace a revize
záznamů a jejich zpřístupnění
v online katalogu; záznamy ve
formátu MARC21; záznamy
odeslány do SK ČR

Studijní a vědecká
Rekatalogizace
knihovna Plzeňského knihovního fondu SVK
kraje
Plzeňského kraje,
uloženého v depozitáři
Bušovice, a jeho
zpřístupnění na
internetu
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Pokračování v
retrokatalogizaci historických
fondů NTM (převážně
literatura z 19. stol., staré tisky
ze 17. a 18. stol.); doplněno
MDT, tvorba hesel tezauru;
zpřístupnění záznamů v rámci
online katalogu NTM a
oborových bran (ART, TECH);
záznamy dodány do SK ČR

Studijní a vědecká
Rekatalogizace fondu
knihovna Plzeňského hudebnin SVK
kraje
Plzeňského kraje a jeho
zpřístupnění na
Internetu

62 000 Kč

62 000 Kč

2 489

Rekatalogizace a revize
záznamů a jejich zpřístupnění
v online katalogu; záznamy ve
formátu MARC21; záznamy
odeslány do SK ČR

Studijní a vědecká
Rekatalogizace fondu
knihovna Plzeňského Pilsnensií SVK
kraje
Plzeňského kraje a jeho
zpřístupnění na
Internetu

27 000 Kč

27 000 Kč

1 066

Rekatalogizace a revize
záznamů a jejich zpřístupnění
v online katalogu; záznamy ve
formátu MARC21; záznamy
odeslány do SK ČR

Uměleckoprůmyslové Pokračování
museum v Praze v retrokatalogizaci
knihovna
přírůstků knih z let 1920
až 1909 do
elektronického katalogu
v Knihovně UMPRUM

110 000 Kč

110 000 Kč

3 049

Retrokatalogizace záznamů
metodou de visu; záznamy
opatřeny výrazy tezauru a
znaky MDT; záznamy
přístupné v online katalogu;
do SK ČR dodáno 3 049 a
přijato 2 956

Univerzita Karlova
v Praze, Fakulta
sociálních věd

Retrokatalogizace
unikátního
novinářského fondu SVI
FSV UK

102 000 Kč

50 000 Kč

1 029

Jmenné a věcné zpracování
záznamů odpovídající
AACR2; záznamy součástí
automatizovaného výpůjčního
systému; záznamy předány
do SK ČR

Univerzita Karlova
v Praze, Filozofická
fakulta

Retrospektivní
katalogizace živého
knihovního fondu
slovanské filologie FF
UK v Praze

39 000 Kč

39 000 Kč

2 807

Retrokatalogizace fondu
slovanské filologie v systému
Aleph500; využití již
existujících záznamů; věcné
zpracování; záznamy
v Centrálním katalogu UK;
předání záznamů do SK ČR
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Ústav zemědělské
ekonomiky a
informací - knihovna

Rekatalogizace
zemědělské a
potravinářské literatury
v ZPK-ÚZEI 2013

27 000 Kč

27 000 Kč

2 905

Záznamy zpracovány
metodou de visu; existující
záznamy přejaty pomocí
protokolu Z39.50, ostatní
zpracovány nově; využíván
soubor národních autorit;
vložena hesla z tezauru
AGROTERM, doplněno MDT
a konspekt; záznamy
přístupné přes online katalog
knihovny a SK ČR

Vědecká knihovna v
Olomouci

Bohemika 19. a 20.
století - retrokonverze
záznamů bohemik
z generálního
lístkového katalogu
VKOL

56 000 Kč

56 000 Kč

2 721

Přepis záznamů bohemik do
databázové podoby; záznamy
v MARC21; jejich zpřístupnění
na internetu a předání do SK
ČR

Celkem

5 113 000 Kč

4 922 000 Kč 238 972
4 892 000 Kč
(po odstoupení
MU od projektu)

28. 1. 2014, Dita Kacerovská
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