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Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2016 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 2016 v rámci programu  VISK 5 – RETROKON.  Přehledná tabulka byla sestavena na základě zpráv  

jednotlivých institucí o plnění cílů projektu VISK 5 za rok 2016. Zprávy o plnění cílů jsou k nahlédnutí u odborného garanta programu. 

 

V roce 2016 pokračovalo financování programu RETROKON v rámci programu Ministerstva kultury ČR VISK 5 – RETROKON. Výjimkou byl 

pouze rok 2003. Tehdy byl program RETROKON financován pomocí programu 234 118 Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného 

povodní 2002, oblast retrospektivní konverze katalogů v rámci prevence. 

 

České knihovny podaly na rok 2016 celkem 34 žádostí o dotaci z programu VISK 5 – RETROKON v celkovém objemu 4.746.000,- Kč. 

Výběrovým řízením prošlo úspěšně 31 projektů, 3 projekty z různých důvodů neuspěly. Na retrospektivní konverzi katalogů českých knihoven 

bylo pro rok 2016 Ministerstvem kultury poskytnuto celkem 4.416.000,- Kč. Tyto finanční prostředky byly účelně vynaloženy na zpracování 

bibliografických záznamů českých i zahraničních monografií a seriálů ve formátu MARC21.  

 

Skenování tradičních katalogizačních lístků v roce 2016 v žádné z knihoven neprobíhalo. Převážná část fondů českých knihoven je do obrazové 

podoby již převedena a pozornost je nyní věnována převodu bibliografických záznamů do strukturované podoby. V průběhu roku 2016 bylo 

v českých knihovnách nově vytvořeno více než 163 000 bibliografických záznamů ve standardizovaném formátu MARC21. Záznamy jsou 

postupně předávány do Souborného katalogu ČR (CASLIN). 

 

Rok 2016 lze z hlediska splnění stanovených cílů hodnotit jako úspěšný. V rámci programu VISK 5 – RETROKON byla českými knihovnami 

zpřístupněna místním i vzdáleným uživatelům další významná část knihovních fondů. Avšak podobně jako v letech minulých, ani v roce 2016 

nestačily přidělené finanční prostředky ve výši 4.416.000,- Kč pokrýt všechny náklady na zpracování knihovních fondů. V mnoha případech se 

jedná o katalogy velmi rozsáhlé nebo katalogy jazykově a oborově specifické, jejichž zpracování je nejen z hlediska omezených finančních 

prostředků náročné. Úspěšné dokončení těchto projektů je pak otázkou delšího časového horizontu. 

 

Přes veškerou snahu českých knihoven v oblasti retrospektivní konverze a výraznou podporu v rámci programu VISK 5 – RETROKON se ani 

v roce 2016 nepodařilo zpřístupnit všechny knihovní fondy. Přesto se české knihovny v této souvislosti již pomalu vyrovnávají stavu v ostatních 

evropských zemích. Program VISK 5 – RETROKON s dostatečným navýšením finančních prostředků tak stále představuje nezbytnou podmínku 

pro úspěšné pokračování a dokončení retrospektivní konverze katalogů českých knihoven směřující k úplnému otevření jejich knihovních fondů 

všem uživatelům.  
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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 

        

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

Retrospektivní 
konverze lístkového 
katalogu knihovny EÚ 
AV ČR, v.v.i. – 
pracoviště Brno, 2. fáze 

40 000 Kč 40 000 Kč 4 015  

Zpracováno celkem 4015 
karet lístkového katalogu; nyní 
zpracováno 78,8 % 
z celkového počtu karet; 
záznamy poskytnuty do SK 
ČR  

 

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

Rekatalogizace fondu 
knihovny Kabinetu 
hudební historie EÚ AV 
ČR, v.v.i. –                
pokračování 2016 

28 000 Kč 28 000 Kč 1 607  

Rekatalogizace 
nezpracovaných akvizic 
hudebnin 60.-90. let 20. stol. 
metodou de visu; záznamy 
dodány do SK ČR 

 

Filosofický ústav 
Akademie věd ČR, 
v.v.i. 

Retrokatalogizace 
nezpracovaného fondu 
knihovny 

70 000 Kč 0 Kč   neuspěli  

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

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

200 000 Kč 200 000 Kč 13 333  

Z dotace vytvořeno 13 333 
záznamů, z provozních 
nákladů dalších 6 717 
záznamů; aktuálně 
zpracováno 44 % 
naskenovaných 
katalogizačních lístků; 
záznamy zaslány do SK ČR 
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Jihočeská vědecká 
knihovna v Českých 
Budějovicích 

Retrokatalogizace 
fondu bývalé knihovny 
Koleje redemptoristů 
v Českých Budějovicích 
– literatura 19. a 
počátku 20. století – 5. 
etapa 

120 000 Kč 120 000 Kč 2 062  

V průběhu 5. závěrečné etapy 
zpracováno 2 062 svazků knih 
a periodik; po 5 etapách 
projektu dokončeno a 
uzavřeno zpracování fondu 
knihovny Koleje 
redemptoristů; bibliografické 
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. 

Retrokatalogizace 
sbírek Masarykovy 
akademie práce a 
České akademie věd a 
umění a profesorské 
knihovny gymnázia 
Křemencova ve fondu 
Knihovny AV ČR, v.v.i. 

273 000 Kč 180 000 Kč 8 723  

Celkem vytvořeno 8 723 
záznamů ze sbírek MAP; 
záznamy po revizi zaslány do 
SK ČR; retrokatalogizace 
sbírek MAP zcela dokončena, 
zahájena retrokatalogizace 
sbírky ČAVU – vytvořeno 208 
záznamů dle RDA hrazených 
z prostředků knihovny 

 

Knihovna Akademie 
věd ČR, v.v.i. 

Retrospektivní 
katalogizace periodik 
z fondu Knihovny AV 
ČR (pokračování) 

49 000 Kč 49 000 Kč 1 000  

Vytvořeno 1 000 nových 
bibliografických záznamů, 
z toho 406 záznamů seriálů a 
594 záznamů seriálových 
monografií; záznamy 
odeslány do SK ČR 

 

Masarykova 
univerzita – 
Knihovna 
univerzitního 
kampusu MU 

Rekatalogizace fondů 
Knihovny univerzitního 
kampusu MU 
 

112 000 Kč 112 000 Kč 3 656  

Rekatalogizace fondů Ústavu 
experimentální biologie a 
vybraných pracovišť Lékařské 
fakulty MU; zpracováno 3 656 
záznamů s 9 284 připojenými 
jednotkami 
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Městská knihovna v 
Praze 

Retrospektivní 
konverze původních 
vydání starších 
hudebnin z fondu 
hudební knihovny 
Městské knihovny v 
Praze 
 

187 000 Kč 187 000 Kč 4 500  

Retrospektivní konverze 4500 
záznamů z výběru sólových 
písní, sborové tvorby a 
zahraničních vydání písní; 
rekatalogizaci provedla firma 
Comdat, s.r.o.; záznamy 
odeslány do SK ČR 

 

Moravská galerie v 
Brně 

Pokračování 
retrokatalogizace fondu 
knihovny Moravské 
galerie v Brně  

60 000 Kč 60 000 Kč 2 658   

Retrokatalogizace 
zahraničních výstavních 
katalogů a monografií; 
záznamy vyhotoveny ve 
formátu MARC 21 a dle 
pravidel RDA; celkem 
vytvořeno 2 658 záznamů 

  

Moravská zemská 
knihovna v Brně 

Retrospektivní 
konverze fondu 
Moravské zemské 
knihovny v Brně - 
pokračování 2016 
 

589 000 Kč 589 000 Kč 26 346  

Přednostní zpracování 
nejžádanějších lokací a děl 
chystaných k digitalizaci; 
odstraňována duplicitní čísla 
čnb, využívána báze AUT10; 
záznamy zaslány do SK ČR 

  
 

Moravská zemská 
knihovna v Brně 

Retrospektivní 
konverze 
jihomoravských 
historických sbírek 
(pokračovací) 

198 000 Kč 198 000 Kč 7 054  

Retrokonverzí vytvořeno        
5 024 nových exemplářových 
záznamů starých tisků a tisků 
19. stol. z klášterní knihovny 
minoritů v Brně a kramářských 
písní z historického fondu 
MZK; pro tvorbu záhlaví 
využita báze AUT10; 
zrevidované záznamy 
odeslány do SK ČR 
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Moravské zemské 
muzeum v Brně 

Tvorba a rozvoj 
centrální databáze 
knižních a 
časopiseckých fondů 
Knihovny MZM pomocí 
technologie 
RETROKON 2016 

63 000 Kč 63 000 Kč 5 764   

Vytvořeno 5 764 záznamů, 
z toho do SK ČR přijato 4 617 
záznamů; zpracovány fondy 
Helfertovy knihovny Odd. 
dějin hudby, Ústřední 
knihovny, Odd. dějin divadla, 
Botanického odd. a 
Etnografického odd. 

 

Muzeum Českého 
ráje v Turnově 

Retrokonverze a 
rekatalogizace sbírky 
starých tisků Muzea 
Českého ráje v Turnově 
- 3. část 

56 000 Kč 56 000 Kč 2 626  

Retrokonverze a 
retrokatalogizace 3. části 
sbírky starých tisků; 
zpracování v širším rozsahu 
než je minimální záznam; 
přínos pro uživatele – 
záznamy přístupné v on-line 
katalogu knihovny; záznamy 
odeslány do SK ČR 

 

Národní knihovna 
ČR 

Retrospektivní 
konverze Generálního 
katalogu univerzálního 
knihovního fondu I NK 
ČR 

840 000 Kč 840 000 Kč 18 000   

Převod katalogů NK ČR do 
formátu MARC 21, předvýběr 
a příprava 25 667 záznamů a 
zpracování 18 000 nových 
záznamů zpřístupněných 
v bázi NKC a předaných do 
SK ČR 

  

Národní knihovna 
ČR 

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

195 000 Kč 194 000 Kč 3 880   

Rekatalogizace části GK, 
záznamy dle pravidel RDA; 
převod záznamů do 
Manuscriptoria; směřuje 
k vytvoření jednotného 
katalogu starých tisků; 
záznamy odeslány do SK ČR 

  

Národní muzeum - 
knihovna 

Retrospektivní 
konverze Generálního 
jmenného katalogu 
Národního muzea – 
část česká, 9. etapa 

14 000 Kč 14 000 Kč 400  

Přepis titulů vydaných v l. 
1900-1981; retrokonverze 
provedena firmou Comdat, 
s.r.o.; po následné kontrole 
záznamy odeslány do SK ČR 
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Národní muzeum – 
České muzeum 
hudby 

Rekatalogizace 
šelakových 
gramofonových desek 
z fondu Národního 
muzea – Českého 
muzea hudby 

31 000 Kč 31 000 Kč 1 021  

Rekatalogizace dle 
nafotografovaných etiket – 
odpovídá počtu 2540 desek; 
kontrola záznamů pracovnicí 
ČMH; záznamy odeslány do 
SK ČR 

 

Národní muzeum – 
České muzeum 
hudby 

Retrospektivní 
konverze katalogů 
hudebněhistorického 
oddělení NM – ČMH – 
11. etapa / Úplná 
retrospektivní konverze 
katalogu hudebnin II. 
(7. část) 

47 000 Kč 47 000 Kč  1 500  

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 zasláno 
celkově 1 832 záznamů, 
z toho 1 575 přijato 

  

Národní muzeum – 
knihovna Náprstkova 
muzea 

Retrospektivní 
konverze lístkového 
katalogu knihovny 
Náprstkova muzea – 
oborové dílčí knihovny 
NM 

50 000 Kč 50 000 Kč 5 018  

Pořízeno 5 018 záznamů, do 
SK CŘ odesláno 4 733 a 
přijato 4 612; 2 123 záznamů 
v SK ČR zcela nových, 
unikátních, týkajících se fondu 
mimoevropských kultur; 
výsledkem zvýšení počtu 
výpůjček 

 

Národní technická 
knihovna 

Zpřístupnění 
historického fondu NTK 

436 000 Kč 430 000 Kč 12 840  

Zpracování unikátního 
historického fondu; záznamy 
dostupné v online katalogu 
NTK a dodány do SK ČR 
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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   

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 

  

Oblastní galerie 
Liberec, příspěvková 
organizace 

Rekatalogizace části 
specializované 
knihovny Oblastní 
galerie Liberec, p.o. 

42 000 Kč 0 Kč   neuspěli  

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

Rekatalogizace fondu 
Knihovny Orientálního 
ústavu AV ČR 

35 000 Kč 35 000 Kč 400  

Rekatalogizace monografií 
převážně v čínském jazyce 
metodou de visu; nové 
záznamy odeslány do SK ČR 

 

Severočeské 
muzeum v Liberci, 
p.o. 

Pokračování 
rekatalogizace nejstarší 
části studijního fondu 
knihovny SČM 

55 000 Kč 55 000 Kč 1 930  

Retrokatalogizace publikací 
zejména z 19. stol. metodou 
de visu; záznamy doplněny o 
věcnou katalogizaci a 
konspekt; záznamy předány 
do SK ČR 

 

Slezské zemské 
muzeum v Opavě – 
Ústřední knihovna 

Retrokatalogizace 
přírůstků z let 1948-
1952 do elektronického 
katalogu Knihovny SZM 

200 000 Kč 200 000 Kč  11 068   

Retrokatalogizace přírůstků 
z let 1948-1952 metodou de 
visu s využitím existujících 
záznamů v SK ČR; záznamy 
dodány do SK ČR 

  

Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského 
kraje 

Rekatalogizace 
knihovního fondu SVK 
Plzeňského kraje, 
uloženého v depozitáři 
Bušovice, a jeho 
zpřístupnění na 
Internetu 

95 000 Kč 95 000 Kč 2 773  

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

Rekatalogizace fondu 
Pilsnensií SVK 
Plzeňského kraje a jeho 
zpřístupnění na 
Internetu 

25 000 Kč 25 000 Kč 145   

Rekatalogizace a revize 
záznamů a jejich zpřístupnění 
v online katalogu; zpracováno 
145 záznamů dle pravidel 
RDA ve formátu MARC 21; 
záznamy odeslány do SK ČR 

  

Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze  - 
knihovna  

Pokračování 
retrokatalogizace fondu 
Knihovny UMPRUM do 
elektronického katalogu 
– retrokatalogizace 
výstavních katalogů 
KC4500-KC8000 

106 000 Kč 106 000 Kč 3 749   

Zpracovány přírůstky fondu 
výstavních katalogů KC4500-
KC8000; katalogizace 
prováděna metodou de visu; 
záznamy věcně zpracovány, 
opatřeny znaky MDT a výrazy 
tezauru; záznamy přístupné 
v online katalogu a předané 
též do SK ČR 

  

Ústav mezinárodních 
vztahů, v.v.i. 

Pokračování 
retrospektivní 
katalogizace fondu 
knihovny ÚMV 
 

39 000 Kč 4 000 Kč 202  

Rekatalogizace drobných 
tisků ve formátu MARC 21;  
doplněny deskriptory a 
výběrově klíčová slova; 
kontrola záznamů a export do 
SK ČR 

 

Ústav zemědělské 
ekonomiky a 
informací - knihovna 

Rekatalogizace 
zemědělské a 
potravinářské literatury 
2016 

54 000 Kč 54 000 Kč 2 205   

Záznamy zpracovány 
metodou de visu; vložena 
hesla z tezauru AGROTERM, 
doplněno MDT a konspekt; 
záznamy přístupné v online 
katalogu ÚZEI a dodány do 
SK ČR 

  

Vědecká knihovna v 
Olomouci 

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

63 000 Kč 63 000 Kč 3 292  

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

Zpřístupnění unikátního 
fondu Protivovy 
knihovny na Veterinární 
a farmaceutické 
univerzitě Brno 

111 000 Kč 111 000 Kč 7 762  

Retrokatalogizace fondu 
Protivovy knihovny; záznamy 
dle pravidel RDA ve formátu 
MARC 21; záznamy zaslány 
do SK ČR 

 

Židovská obec v 
Praze 

Přenos lístkového 
katalogu do 
automatického 
knihovního systému 

83 000 Kč 0 Kč   neuspěli  

Celkem   

 
4 746 000 Kč 

 
4 551 000 Kč 

(pouze 
schválené 

projekty) 

 
 4 416 000 Kč 

 
    
 

 
163 529 

     

 

23. 1. 2017, Dita Misterková, DiS. 

 

 

 


