
 
 
Souborný katalog ČR v roce 2010  
Stručné zhodnocení VISK9 část I 
V roce 2010 byl Souborný katalog ČR budován a uživatelům zpřístupňován v systému Aleph 500. Byly upraveny 
interaktivní formuláře pro bázi ADR. Interaktivní formuláře pro on-line aktualizaci dat v SK ČR obohacené o 
možnost uložit informace o chystané nebo provedené digitalizaci začaly být využívány knihovnami (pomocí 
formulářů bylo v roce 2010 uloženo 480 informaci o digitalizaci). V průběhu roku 2010 byly zpřísněny kontroly 
související s předimportním zpracováním dat, především související s diakritikou a možností automatického zasílání 
informací knihovnám v případě fatálních chyb vedoucích k nepřijetí celé zaslané dávky ( tyto zprávy byly zatím 
distribuovány ručně), programy budou spustěny začátkem roku 2011. Dále byly zdokonalovány deduplikační klíče, 
dalšími úpravami prošel deduplikační modul a upraveny byly statistické výstupy. Na základě změn klíčů byly mimo 
jiné vytvořeny seznamy duplicitních záznamů dokumentů, které byly zpracovány odlišně co do druhu dokumentu a 
kde je nutno vzniklé duplicity odstranit ručně. (Zpracování těchto seznamů se děje průběžně – dle možností oddělení 
souborných katalogů). V souvislosti s přidělováním čísla ČNB nabízí SK ČR od 1. 4. 2010 knihovnám každý týden 
pro potřeby doplnění tohoto čísla do lokálních bází na ftp v adresáři download aktualizované soubory obsahující 
převodník mezi číslo ČNB a identifikačním číslem v lokální databázi pro každou siglu. Soubory odrážejí aktuální stav 
v bázi ČNB. V rámci zlepšování služeb uživatelům bylo cca 3100 dalších záznamů monografií, speciálních druhů 
dokumentů a seriálů obohaceno připojením digitálních kopií do záznamů. (Nyní je propojeno s digitálními kopiemi 
celkem 11717 záznamů.) Nadále jsou k záznamům v SK ČR připojovány virtuálně obálky knih (pokud jsou dostupné 
na „Obálkovém serveru“) a záznamy jsou propojovány s údaji dostupnými na Google Book Search. Dále jsou 
připojovány k záznamům obsahy dokumentů, v SK ČR jsou připojeny celkem k 36.168 záznamům. Během roku 2010 
bylo ručně deduplikováno 11.008 titulů, z toho bylo 781 seriálů. Od února 2008 se statisticky sleduje i počet záznamů 
smazaných při ruční deduplikaci záznamů – celkově bylo v roce 2010 smazáno 22.562 duplicitních záznamů. 
V rámci verifikace údajů o odběrech seriálů zpracovaných v rámci retrokonverze Retrospektivního  katalogu 
zahraničních periodik bylo obesláno 82 knihoven dopisem s žádostí o ověření zaslaných soupisů seriálů. V roce  2010 
se vrátily podklady z 29 knihoven. U 48 dalších institucí bylo zjištěno, že jejich knihovny byly zrušeny nebo byly 
zrušeny i samotné instituce. Údaje o odběrech seriálů v těchto institucích byly ze Souborného katalogu ČR odmazány. 
V rámci propagace SK ČR bylo v roce 2010 vyškoleno dalších 28 knihoven na využívání formuláře, který umožňuje 
knihovníkům on-line aktualizovat údaje o odběrech periodik či vlastnictví monografií. Pomocí programu globálních 
oprav pro napojení záhlaví v záznamech Souborného katalogu na bázi Národních autorit bylo vytvořeno 20.343 
propojení. V rámci harmonizace přístupových souborů Souborného katalogu ČR s bází Národních autorit bylo 
napojeno celkem 41.514 záznamů. 

K 30. 12. 2010 obsahovala báze Souborného katalogu ČR 4.254.082 záznamů (z toho 143.364  seriálů, 59.646 
 starých tisků, 185.698 speciálních druhů dokumentů). SK ČR je přístupný na adrese http://skc.nkp.cz/ a bližší 
informace o něm na adrese http://www.caslin.cz/. Webové stránky SK ČR navštívilo v roce 2010   průměrně 
36.268  uživatelů měsíčně, což je cca o 4000 uživatelů měsíčně více než v roce 2009  (http://www.caslin.cz/pro-
uzivatele/statistika-navstevnosti-stranek-souborneho-katalogu-cr/ ).Počet objednávek MVS odeslaných z prostředí 
SK ČR se proti roku 2009 také zvýšil. V roce 2010 bylo z prostředí SK ČR odesláno 6747 objednávek - 
v loňském roce k tomuto datu činil počet objednávek 5557, což bylo o cca 1200 objednávek méně. 
(http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/statistiky/statistika-o-vyuzivani-mvs-v-prostredi-souborneho-katalogu-cr) 
 
 
K 13.12.2010 v bázi SK ČR   

• je 2.470.617 vazeb na autoritní záznamy  
•   jsou všechny sigly uvedené v záznamech propojeny s bází ADR  
•   243 knihoven umožňuje propojení do svých lokálních katalogů (celkem existuje 7.446.285 
     linků do lokálních katalogů přispívajících knihoven) 
• interaktivní formulář pro on-line aktualizaci údajů o odběru využívá 275 knihoven  
• je objednávku MVS přes SK ČR ochotno přijímat 227 knihoven (celkem je zapojeno 313 knihoven / 292 

avizovalo zájem službu využít). V 2010 bylo odesláno z prostředí SK ČR 6747 objednávek MVS. 
•    je  zapojeno celkem 297 přispívajících knihoven 

 
Následující grafy ukazují pro srovnání údaje z let 2005-2010. 
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Stejně jako v předcházejících letech byl i v roce 2010 kladen velký důraz na  propagaci SK ČR. Cílem bylo rozšířit 
počet knihoven, které budou SK ČR nejen pravidelně využívat, ale které také budou do SK ČR přispívat svými 
záznamy, a získat další knihovny pro využívání interaktivního formuláře pro on-line aktualizaci údajů v SK ČR.  
Nárůst počtu knihoven zasílajících data do SK ČR v elektronické podobě zachycuje níže uvedený graf. (Během roku 
2010 začalo do SK ČR přispívat dalších 34 knihoven + další knihovny přispívání do SK ČR testují – jejich seznam je 
uveden v příloze ). Bohužel některé dříve přispívající knihovny byly zrušeny resp. spojeny s jinými knihovnami.  

Nárůst počtu knihoven spolupracujících na budování SK ČR v letech 1995-2010
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V rámci propagace byl vytvořen Dotazník (viz http://www.caslin.cz/spoluprace/ploneformmailer.2006-10-
17.1177041778/ ), o jehož vyplnění bylo písemně požádáno cca 500 institucí. Správce SK ČR očekává, že jeho 
vyhodnocení přinese potřebnou zpětnou vazbu z „terénu“ a zároveň upozorní celou řadu institucí na existenci SK ČR 
a možnost stát se přispěvatelem nebo alespoň uživatelem tohoto zdroje.  K 31.1.2011 přišlo 366 odpovědí na dotazník 
a dotazník se začal průběžně vyhodnocovat   
(údaje   budou  k dispozici na adrese : http://www.caslin.cz/spoluprace/vyhodnoceni-dotaznikove-akce-2010/ ) 
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