
Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2011 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 2011 v rámci programu VISK 5 - RETROKON. Tabulka byla sestavena na základě zpráv jednotlivých 

institucí o plnění cílů projektu VISK 5 za rok 2011. Tyto jsou k nahlédnutí u odborného garanta programu.  

 

V roce 2011 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. 

 

Pro rok 2011 bylo Ministerstvem kultury ČR poskytnuto celkem 5 230 000,- 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. V průběhu 

roku 2011 bylo v českých knihovnách nově vytvořeno více než 198 000 bibliografických záznamů, které jsou postupně předávány do 

Souborného katalogu ČR (CASLIN). V rámci Národního informačního systému pro retrospektivní konverzi (NRIS) bylo zpřístupněno přes 

186 000 naskenovaných záznamů v jednotném uživatelském rozhraní. 

 

Stejně jako všechna předchozí léta, můžeme i rok 2011 hodnotit z hlediska splnění stanovených cílů jako úspěšný, ačkoli ani v roce 2011 

nepokryly přidělené finanční prostředky ve výši 5 230 000,- Kč všechny náklady na zpracování a zpřístupnění knihovních fondů. Velký podíl 

katalogů českých knihoven tvoří fondy značně rozsáhlé nebo jazykově a oborově specifické a jejich zpracování je 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 nejsou dosud zpřístupněny všechny knihovní fondy a české 

knihovny se v této souvislosti jen pomalu vyrovnávají ostatním evropským zemím. 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 uživatelům.  

 

 

 

 

 



Instituce Název a 
charakteristika 
projektu 

Žádáno 
(částka v Kč)  

Poskytnuto 
(částka v Kč) 

Počet 
záznamů 

(MARC) 

Počet 
nasken. 

záznamů 

  Kontro
la 

        

Archeologický ústav 
AV ČR, Brno, v.v.i. - 
knihovna 

Rekatalogizace fondu 
knihovny 
Archeologického ústavu 
AV ČR, Brno, v. v. i. 
 

75 000 Kč 75 000 Kč 3 177  Rekatalogizace s knihou 
v ruce, revize, sjednocení 
signatur, přesignování, opravy 
hotových záznamů; 
zpracováno 4 643 tištěných 
monografií; záznamy dodány 
do SK ČR 

 

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

Rekatalogizace fondu 
knihovny Kabinetu 
hudební historie - 
zahájení 

59 000 Kč 59 000 Kč 1 500  Elektronická katalogizace knih 
z let 1987-2022 metodou de 
visu; záznamy hodnotných a 
jinak špatně přístupných knih. 
jednotek zpřístupněny v el. 
katalogu knihovny; záznamy 
dodány do SK ČR 

 

Jihočeská vědecká 
knihovna v Českých 
Budějovicích 

Retrokatalogizace 
fondu periodik JVK s 
využitím 
naskenovaných 
záznamů Generálního 
katalogu periodik – III. 
etapa 

108 000 Kč 108 000 Kč 1 777   Závěrečná etapa zpřístupnění 
fondu periodik JVK v on-line 
katalogu; zpracováno 9 400 
lístků; testování záznamů pro 
export do SK ČR 

  

Knihovna Akademie 
věd ČR, v.v.i.  

Retrospektivní 
konverze generálního 
lístkového katalogu 
Knihovny AV ČR - 
pokračování 

500 000 Kč 500 000 Kč 49 785   Retrokonverze lístků starých 
tisků; vytvořeno 49 785 
záznamů; po kontrole dodány 
do SK ČR 

  



Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
p.o. 

Retrospektivní 
zpracování fondu 
regionálních seriálů 
z fondu KVK v Liberci  

25 000 Kč 20 000 Kč 532   Vytvořeno 116 nových 
souborných záznamů 
germanik z českých zemí, 71 
převzato z jiných katalogů; 
záznamy ověřeny v Deutsche 
Nationalbibliothek; 23 nových 
souborných záznamů českých 
periodik, 322 převzato ze SK 
ČR; nové záznamy předány 
do SK ČR a zpřístupněny v 
IPACu knihovny 

  

Masarykova 
univerzita v Brně - 
Knihovna 
univerzitního 
kampusu 

Rekatalogizace fondů 
Knihovny univerzitního 
kampusu Masarykovy 
univerzity 

142 000 Kč 100 000 Kč 1 664   Rekatalogizace fondů 
vybraných dílčích knihoven 
LF; záznamy dodány do SK 
ČR 

  

Masarykova 
univerzita v Brně - 
ÚK Přírodovědecké 
fakulty 

Retrokatalogizace 
oborových sbírek ÚK 
PřF MU III 

188 000 Kč 100 000 Kč 4 530 
(knih. 

jednotek) 

  Vytvoření záznamů z 
oborových sbírek ÚK PřF MU; 
dokončeno zpracování 
domácích a zahraničních 
pokračujících zdrojů; 
zpřístupnění záznamů online 

  

Moravská galerie v 
Brně 

Pokračování 
retrokatalogizace fondu 
knihovny Moravské 
galerie v Brně 

105 000 Kč 90 000 Kč 3 742   Postupná retrokatalogizace 
fondu knihovny Moravské 
galerie v Brně; záznamy 
dodány do SK ČR 

  



Moravská zemská 
knihovna 

Retrospektivní 
konverze fondu 
Moravské zemské 
knihovny (pokračování) 

375 000 Kč 375 000 Kč 28 058  Retrokonverze běžného fondu 
MZK a zpřístupnění záznamů 
v online katalogu; deduplikace 
záznamů 

  
 

Moravská zemská 
knihovna 

Retrospektivní 
konverze 
jihomoravských 
historických sbírek 

180 000 Kč 100 000 Kč 4 812  Retrokonverze 
jihomoravských historických 
sbírek, exemplářové záznamy 
převážně starých tisků 
z klášterní knihovny 
znojemských dominikánů; 
záznamy dodány do SK ČR 

 

Moravské zemské 
muzeum v Brně 

Tvorba a rozvoj 
centrální databáze 
knižních a 
časopiseckých fondů 
knihovny MZM pomocí 
technologie 
RETROKON 2011 

52 000 Kč 52 000 Kč 3 658    Konverze katalogů odborných 
odd. MZM do el. podoby; 
záznamy přístupné v OPACu 
MZM; záznamy dodány do SK 
ČR 

 

Národní knihovna 
ČR 

Retrospektivní 
konverze katalogů 
Národní knihovny 
České republiky 

1 452 000 Kč 1 452 000 Kč 29 400   Převod katalogů NK ČR do 
formátu MARC21, předvýběr 
61 000 záznamů z GKI pro 
další etapu retrokonverze; 
zpracování 2 240 záznamů 
převážně starých tisků a 160 
záznamů kalendářů; 
dokončeno přidělování 
příznaků v nasken. katalozích 
Slovan. knihovny; záznamy 
průběžně zpřístupňovány 
v bázi SLK a dodávány do SK 
ČR 

  



Národní knihovna 
ČR 

Retrospektivní 
katalogizace periodik 
vydávaných na území 
ČR z fondů NK ČR 

120 000 Kč 120 000 Kč 2000  Vytvoření záznamů periodik 
české provenience z období 
převážně před r. 1945; revize 
záznamů souvisejících titulů; 
záznamy dodány do SK ČR 

 

Národní knihovna 
ČR 

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

270 000 Kč 270 000 Kč 5 400   Rekatalogizace části GK, 
záznamy primárně ve formátu 
MARC21; převod záznamů do 
Manuscriptoria; směřuje 
k vytvoření jednotného 
katalogu starých tisků  

  

Národní lékařská 
knihovna 

Retrokatalogizace 
fondů Národní lékařské 
knihovny IX 

400 000 Kč 100 000 Kč 10 035   Retrokonverze svazkových 
katalogů národní lékařské 
bibliografie z l. 1950-1966 do 
el. podoby; záznamy 
převedeny do formátu 
UNIMARC; záznamy 
přístupné v on-line katalogu 
NLK, v systému Medvik a na 
DVD Bibliomedica; část 
obohacena o deskriptory 
tezauru MeSH 

  

Národní muzeum – 
České muzeum 
hudby 

Retrospektivní 
konverze katalogů 
hudebněhistorického 
oddělení Národního 
muzea-Českého muzea 
hudby - 6. etapa / Úplná 
retrospektivní konverze 
katalogu hudebnin II (2. 
část) 

171 000 Kč 171 000 Kč  4 000  Retrokonverzi provedla fa 
Comdat; kontrola záznamů a 
doplnění specif. odbor. údajů 
pracovníky ČMH; záznamy 
přístupné v online katalogu 
NM-ČMH a budou předány do 
SK ČR 

  



Národní muzeum - 
knihovna 

Retrospektivní 
konverze Generálního 
jmenného katalogu 
Národního muzea – 
část česká, 6. etapa 

207 000 Kč 150 000 Kč 7 980  Zpracovány záznamy vybrané 
části titulů do r. 1900 u 
písmen W-Ž, po r. 1900 u 
písmen A-část B; část 
záznamů dodána do SK ČR 

 

Národní muzeum – 
Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a 
amerických kultur 
(knihovna) 

Retrokonverze katalogů 
knihovny Náprstkova 
muzea   

220 000 Kč 220 000 Kč  140 000 Naskenování lístkových 
katalogů a jejich el. 
zpracování a zpřístupnění 
v NRIS; díky soutěži na 
dodavatele snížena fin. 
náročnost o 101 000 Kč => o 
tuto částku navýšena dotace 
pro NM-ČMH 

 

Národní pedagogická 
knihovna 
Komenského 

Retrospektivní 
konverze místního 
katalogu NPKK – 
nejstarší fondy (18. 
století – rok 1940), 
etapa II - 2011 

 170 000 Kč 170 000 Kč 1 500   Pokračování v retrokonverzi 
místního lístkového kataloghu 
hl. fondu PK; zpřístupnění 
záznamů v online katalogu 
PK; předání záznamů do SK 
ČR 

  

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 4 300   Pokračování v 
retrokatalogizaci histor. fondů 
NTM (převážně literatura z 19. 
stol., staré tisky ze 17. a 18. 
stol.); doplněno věcné třídění, 
tvorba hesel tezauru; 
zpřístupnění záznamů v rámci 
online katalogu NTM a 
oborových bran (ART, TECH); 
záznamy dodány do SK ČR 

  



Slezské zemské 
muzeum v Opavě – 
Ústřední knihovna 

Retrokatalogizace 
přírůstků knih z let 
1970-1974 do 
elektronického katalogu 
v Ústřední knihovně 
Slezského zemského 
muzea v Opavě 

100 000 Kč 80 000 Kč 4 726    Pokračování v 
retrokatalogizaci fondu 
Ústřední knihovny SZM 
metodou de visu s využitím 
existujících záznamů v SK 
ČR; záznamy dodány do SK 
ČR 

  

Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského 
kraje 

Rekatalogizace 
knihovního fondu 19. a 
1. pol. 20. stol. Studijní 
a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje a jeho 
zpřístupnění na 
Internetu 

158 000 Kč 158 000 Kč 7 438  Rekatalogizace a revize 
záznamů+připojení knih. 
jednotek; záznamy přístupné 
v online katalogu SVK PK; 
záznamy dodány do SK ČR 

 

Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského 
kraje 

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

158 000 Kč 80 000 Kč 3 389   Rekatalogizace a revize katal. 
záznamů+připojení knih. 
jednotek; zpracované 
záznamy přístupné v online 
katalogu SVK PK; záznamy 
dodány do SK ČR 

  

Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze  - 
Knihovna UMPRUM 

Pokračování 
v retrokatalogizaci 
přírůstků knih z let 1939 
až 1936 do 
elektronického katalogu 
v Knihovně 
Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze 

162 000 Kč 120 000 Kč 2 805   Zpracovány přírůstky z l. 
1934-39; záznamy opatřeny 
výrazy tezauru a třídníky 
MDT; záznamy dodány do SK 
ČR 

  

Ústav zemědělské 
ekonomiky a 
informací (knihovna) 

Rekatalogizace 
zemědělské a 
potravinářské literatury 

81 000 Kč 81 000 Kč 3 979    Zpracováno 12 929 záznamů, 
z toho 3 979 z prostředků MK 
ČR; záznamy dodány do SK 
ČR, z 32 241 přijato 29 390 
záznamů; záznamům 
přidělena hesla z tezauru 
AGROTERM a kódy MDT 

  



Vědecká knihovna v 
Olomouci 

Retrokonverze 
záznamů školních 
zpráv z generálního 
lístkového katalogu 
VKOL do roku 1959 

70 000 Kč 70 000 Kč 919   Přepis záznamů školních 
zpráv do el. podoby a jejich 
zpřístupnění v online katalogu 
VKOL a v rámci JIB; záznamy 
dodány do SK ČR 

  

Veterinární a 
farmaceutická 
univerzita Brno – 
ústavní knihovny 

Pokračování 
retrokatalogizace fondu 
ústavních knihoven 
Veterinární a 
farmaceutické 
univerzity Brno 

181 000 Kč 181 000 Kč 7 200   Pokračování 
v retrokatalogizaci fondu 
dílčích knihoven VFU Brno; 
záznamy budou dodány do 
SK ČR 
 

  

Židovské muzeum 
v Praze (knihovna) 

Přepis signatur 
naskenovaných lístků 
původního katalogu 
sbírky hebraik 
terezínského ghetta  

97 000 Kč 48 000 Kč  46 259  Příprava naskenovaných 
lístků na propojení se 
záznamy v databázích 
knihovny 

  

Celkem   7 497 000 Kč 5 230 000 Kč 198 306 186 259     

 

25. 1. 2012, Dita Kacerovská 

 

 

 


