
Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2009 v rámci programu VISK 5 – 
RETROKON  
 
Stěžejní částí zprávy o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven je souhrnná tabulka obsahující základní informace o 
výsledcích jednotlivých projektů realizovaných v roce 2009. Podkladem pro její vytvoření se staly zprávy zúčastněných institucí, které jsou v 
úplnosti k nahlédnutí u odborného garanta programu RETROKON.  
Stejně jako v minulých letech, i v roce 2009 pokračovalo financování programu RETROKON ze zdrojů Ministerstva kultury ČR VISK 5 – 
RETROKON. Výjimkou byl pouze rok 2003, kdy byl program RETROKON financován v rámci programu 234 118 Obnova majetku státních 
kulturních zařízení poškozeného povodní 2002, oblast retrospektivní konverze katalogů v rámci prevence. 
 
Na rok 2009 bylo Ministerstvem kultury poskytnuto celkem 4 851 000,- Kč. Tyto finanční prostředky byly účelně vynaloženy na zpracování 
bibliografických záznamů českých i zahraničních monografií a seriálů ve formátu MARC21 a na naskenování významných katalogů. Během 
roku 2009 bylo nově vytvořeno více než 201 000 bibliografických záznamů, které jsou postupně předávány do Souborného katalogu ČR. 
V jednotném uživatelském rozhraní Národního informačního systému pro retrospektivní konverzi (NRIS) bylo zpřístupněno bezmála 13 000 
naskenovaných záznamů. 
 
Z hlediska splnění stanovených cílů můžeme rok 2009 hodnotit jako úspěšný. České knihovny v tomto roce zpřístupnily místním i vzdáleným 
uživatelům další část svých fondů. Ani v roce 2009 však přidělené finanční prostředky ve výši 4 851 000,- Kč na retrospektivní konverzi plně 
nepostačily a nepokryly všechny náklady na zpracování knihovních fondů.  
 
Často se jedná o katalogy značně rozsáhlé či 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 jednotlivých knihoven v oblasti retrospektivní konverze ještě stále nejsou zpřístupněny všechny knihovní fondy a české 
knihovny nadále zaostávají za ostatními evropskými zeměmi. Program VISK 5 – RETROKON s dostatečným navýšením finančních prostředků 
tak představuje nutnou podmínku pro úspěšné pokračování a dokončení retrospektivní konverze katalogů českých knihoven, která směřuje k 
úplnému otevření jejich knihovních fondů všem uživatelům.  
 
 
 
 
 



Instituce Název a 
charakteristika 
projektu 

Žádáno 
(částka 

v Kč) 

Poskytnuto 
(částka 

v Kč)

Počet 
záznamů 

(MARC) 

Počet 
nasken. 

záznamů

  Kontrola

        
Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy v 
Praze (knihovna) 

Retrokatalogizace 
živého fondu knihoven 
FF UK 

180 000 Kč 100 000 Kč 4 557  Zpracován živý fond 
unikátních sbírek FF UK; 
umožněno vyhledávání 
záznamů dle bibliogr. údajů, 
předmět. hesel, tříd 
konspektu; umožněny el. 
výpůjčky přes čárový kód; 
záznamy předány do SK ČR 

  
Jihočeská vědecká 
knihovna v Českých 
Budějovicích 

Retrokatalogizace 
fondu periodik JVK s 
využitím 
naskenovaných 
záznamů Generálního 
katalogu periodik 

108 000 Kč 108 000 Kč 7 000  Zpřístupněny informace o 
fondu periodik JVK; v 
současné době v on-line 
katalogu JVK cca 1/3 fondu 

  

Jihočeská vědecká 
knihovna v Českých 
Budějovicích 

Zpřístupnění záznamů 
Generálního katalogu 
starých tisků JVK na 
internetu 

55 000 Kč 35 000 Kč 3 500  Revize bibl. záznamů starých 
tisků vzniklých 
naskenováním katal. lístků a 
následným přepsáním do 
knih. systému JVK; kontrola 
a opravy faktograf. chyb v 1. 
části záznamů 

  

Jihočeská vědecká 
knihovna v Českých 
Budějovicích 

Rekatalogizace fondu 
kompaktních disků 
hudebního oddělení 
JVK 

27 000 Kč 0 Kč        



Knihovna Akademie 
věd ČR, v.v.i. - GK 

Retrospektivní 
katalogizace 
generálního lístkového 
katalogu Knihovny AV 
ČR 

300 000 Kč 60 000 Kč 16 522  Retrokonverzí vytvořeno 16 
522 záznamů; po kontrole 
zaslány do SK ČR 

  

Krajská knihovna 
Karlovy Vary 

Retrokonverze 
unikátního fondu 
balneologické knihovny 

64 000 Kč 64 000 Kč 1 000  Zpracováno 1 000 úplných 
záznamů Historického fondu 
balneologické literatury; 
vyhledávání dle MDT, 
předmět. hesel, klíč. slov, tříd 
konspektu a formál. 
deskriptorů; záznamy 
poskytnuty do SK ČR 

  

Krajská vědecká 
knihovna v Liberci 

Retrospektivní 
zpracování fondu 
regionálních seriálů 
z fondu KVK v Liberci  

13 000 Kč 13 000 Kč 153  Vytvořeno 153 nových 
souborných záznamů 
periodik, germanika 
ověřována v Deutsche 
Nationalbibliothek; záznamy 
předány do SK ČR a 
zpřístupněny v IPACu 
knihovny 

  

Masarykova 
univerzita v Brně - 
Knihovna 
univerzitního 
kampusu 

Rekatalogizace fondů 
Knihovny univerzitního 
kampusu Masarykovy 
univerzity 

210 000 Kč 180 000 Kč 3 083  Rekatalogizace fondů 
vybraných dílčích knihoven 
MU; import záznamů do SK 
ČR 

  

Masarykova 
univerzita v Brně - 
ÚK Přírodovědecké 
fakulty 

Retrokatalogizace 
oborových sbírek ÚK 
PřF MU 

333 000 Kč 231 000 Kč 9 473  Vytvoření záznamů z 
oborových sbírek ÚK PřF MU

  

Městská knihovna v 
Praze 

Retrokonverze 
generálního katalogu 
MKP 

925 000 Kč 0 Kč        



Moravská galerie v 
Brně 

Pokračování 
retrokatalogizace 
v knihovně Moravské 
galerie v Brně  

161 000 Kč 161 000 Kč 7 138  Retrokatalogizace fondu 
monografií a části fondu 
zahraničních katalogů; 
zpřístupnění záznamů v 
elektronickém katalogu MG 

  

Moravská zemská 
knihovna v Brně 

Retrokonverze 
monografií a seriálů 
v MZK Brno 

529 000 Kč 529 000 Kč 28 405  Zpracovány záznamy 
monografií od r. 1972/73; 
převod do formátu MARC21; 
vytvořeno 25 414 záznamů 
monografií a 2 991 záznamů 
periodik; záznamy přístupné 
v bázích MZK, SK ČR a JIB 

  

Národní knihovna 
ČR 

Retrospektivní 
konverze katalogů 
Národní knihovny 
České republiky 

892 000 Kč 892 000 Kč 23 801  Převod katalogů NK ČR do 
formátu MARC21, předvýběr 
34 800 záznamů pro další 
etapu retrokonverze; 
záznamy postupně 
zpřístupňovány 
prostřednictvím internetu a 
předávány do SK ČR 

  

Národní knihovna 
ČR 

Rekatalogizace starých 
tisků uložených v 
oddělení rukopisů a 
starých tisků Národní 
knihovny České 
republiky 

725 000 Kč 150 000 Kč 3 000  Rekatalogizace části GK, 
záznamy ve formátu 
MARC21; import záznamů 
do SK ČR  

  



Národní lékařská 
knihovna 

Retrokatalogizace 
fondů Národní lékařské 
knihovny VII 

666 000 Kč 666 000 Kč 40 000  Retrokonverze svazkových 
katalogů národní lékařské 
bibliografie z l. 1972-1969 do 
el. podoby; záznamy 
převedeny do formátu 
UNIMARC; záznamy 
přístupné v on-line katalogu 
NLK, v systému Medvik a na 
DVD Bibliomedica 

  

Národní muzeum – 
České muzeum 
hudby 

Retrospektivní 
konverze katalogů 
hudebně historického 
oddělení Národního 
muzea-Českého muzea 
hudby - 4. etapa 

57 000 Kč 57 000 Kč

  

12 884 Dokončeno naskenování 
katalogu hudební knihovny 
včetně katalogu periodik; v 
rámci systému NRIS 
zpřístupněno 12 884 
záznamů 

  

Národní muzeum – 
Knihovna NM 

Retrospektivní 
konverze Generálního 
jmenného katalogu 
Knihovny Národního 
muzea – část česká, 5. 
etapa 

155 000 Kč 100 000 Kč 2 127  Strukturovaný přepis 2 127 
záznamů do formátu 
MARC21 a následná 
kontrola 

  

Národní muzeum – 
Knihovna NM 

Obsahová revize 
retrokonvertovaného 
lístkového katalogu 
jazykově 
nebohemikálních 
starých tisků Knihovny 
Národního muzea 

151 000 Kč 0 Kč        



Národní technické 
muzeum (knihovna) 

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

210 000 Kč 180 000 Kč 3 000  Pokračování v 
retrokatalogizaci histor. 
fondů (převážně literatura z 
19. stol., staré tisky ze 17. a 
18. stol.); doplněno věcné 
třídění, tvorba hesel tezauru; 
zpřístupnění záznamů v 
rámci el. katalogu NTM a 
oborových bran  

  

Orientální ústav 
Akademie věd ČR, 
v.v.i. (knihovna) 

Rekatalogizace fondu 
Knihovny Orientálního 
ústavu AV ČR 

35 000 Kč 35 000 Kč 763  Retrokatalogizace knih v 
nelatinkových písmech; 
záznamy importovány do SK 
ČR 

  

Památník národního 
písemnictví 
(knihovna) 

Retrokonverze 
lístkových katalogů 
v knihovně PNP 

396 000 Kč 396 000 Kč 34 964  Převod naskenovaných lístků 
Jmenného katalogu PNP do 
strukturované podoby 

  

Regionální muzeum 
v Chrudimi 
(knihovna) 

Katalogizace fondu 
knihovny Regionálního 
muzea v Chrudimi do 
elektronického katalogu

140 000 Kč 70 000 Kč 300  Dokončena digitální 
katalogizace fondu odborné 
příruční knihovny, 
katalogizace novin a 
časopisů a katalogizace 
regionální knihovny; 
záznamy předány do SK ČR 

  

Slezské zemské 
muzeum v Opavě – 
Ústřední knihovna 

Retrokatalogizace 
přírůstků knih z let 
1980-1984 do 
elektronického katalogu 
v Ústřední knihovně 
Slezského zemského 
muzea v Opavě 

100 000 Kč 80 000 Kč    Pokračování v 
retrokatalogizaci fondu 
Ústřední knihovny SZM s 
cílem převést celý fond 
knihovny do elektronické 
podoby; záznamy dodány do 
SK ČR 

  



Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského 
kraje 

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

211 000 Kč 180 000 Kč 1 412  Rekatalogizace a revize 
záznamů seriálů SVK ve 
formátu MARC 21; záznamy 
přístupné v on-line katalogu 
SVK; záznamy importovány 
do SK ČR 

  

Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze  - 
Knihovna UMPRUM 

Pokračování 
v retrokatalogizaci 
přírůstků knih z let 1943 
až 1948 do 
elektronického katalogu 
v Knihovně 
Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze 

169 000 Kč 145 000 Kč 3 866  Zpracovány přírůstky z l. 
1944-1948, rok 1943 
nezpracován - zkrácena 
dotace; záznamy předány do 
SK ČR, zpřístupněny v on-
line katalogu knihovny UPM, 
prostřednictvím JIB a 
oborové brány Umění a 
architektura (ART) 

  

Ústav zemědělské 
ekonomiky a 
informací (knihovna) 

Retrospektivní 
konverze zemědělské a 
potravinářské literatury 

54 000 Kč 54 000 Kč    Zpracováno 8 710 záznamů, 
1 610 pořízeno z prostředků 
MK ČR; záznamy lze 
vyhledávat dle bibliogr. 
údajů, hesel z tezauru 
AGROTERM a MDT; možné 
on-line objednávky a 
rezervace; záznamy předány 
do SK ČR 

  

Vědecká knihovna v 
Olomouci 

Retrokonverze a 
verifikace záznamů 
VKOL se Souborným 
katalogem ČR 

145 000 Kč 145 000 Kč 1 425  Zpřístupnění fondu 
zahraničních periodik v 
databázové podobě a jejich 
zpřístupnění uživatelům; 
verifikace záznamů se SK 
ČR 

  



Vědecká knihovna v 
Olomouci 

Retrokonverze 
záznamů hudebnin z 
generálního lístkového 
katalogu VKOL do roku 
1959 

186 000 Kč 150 000 Kč 3 767  Přepis lístkových či 
naskenovaných záznamů do 
el. podoby ve formátu 
MARC21; propojení původců 
se souborem národních 
autorit, kontrola; záznamy 
odeslány do SK ČR 

  

Západočeské 
muzeum v Plzni 
(knihovna) 

Pokračování 
rekatalogizace části 
studijního fondu z let 
1878-1900 knihovny 
Západočeského muzea 
v Plzni 

120 000 Kč 70 000 Kč 2 414  Rekatalogizace záznamů 
nejstarší části studijního 
fondu knihovny ZM; dodání 
záznamů do SK ČR 

  

Celkem   7 317 000 
Kč

4 851 000 
Kč

201 670 
 

12 884     

  
23.2.2010, Dita Kacerovská 
  
23.2.2010 

 


