
Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2012 v rámci programu VISK 5 – 

RETROKON  

 

Hlavní část souhrnné zprávy o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven tvoří přehledná tabulka obsahující základní 

informace o výsledcích projektů realizovaných v roce 2012 v rámci programu VISK 5 - RETROKON. Podkladem pro sestavení tabulky byly 

zprávy jednotlivých knihoven o plnění cílů projektu VISK 5 za rok 2012. Zprávy jsou archivovány odborným garantem programu a jsou kdykoli 

dostupné k nahlédnutí. 

 

V prvním roce své existence byl program RETROKON financován pomocí programu 234 118 Obnova majetku státních kulturních zařízení 

poškozeného povodní 2002, oblast retrospektivní konverze katalogů v rámci prevence. Od roku 2004 probíhá financování programu 

RETROKON v rámci programu Ministerstva kultury ČR VISK 5 – RETROKON.  

 

O financování prostřednictvím programu VISK 5 - RETROKON zažádalo v uplynulém roce 32 českých knihoven, z nichž pěti nebyla dotace z 

různých důvodů přidělena. Ministerstvo kultury ČR poskytlo na rok 2012 celkem 3 744 000,- Kč. Finanční prostředky z VISK 5 - RETROKON 

byly účelně vynaloženy na zpracování bibliografických záznamů českých i zahraničních monografií a seriálů ve formátu MARC21 a na 

naskenování významných katalogů. V průběhu roku 2012 bylo českými knihovnami nově vytvořeno 175 488 bibliografických záznamů 

domácích i zahraničních monografií a seriálů ve formátu MARC21, které jsou postupně dodávány do Souborného katalogu ČR (CASLIN). 

Zároveň bylo naskenováno 159 833 záznamů katalogizačních lístků, z nichž cca 7500 bylo zpřístupněno v jednotném uživatelském rozhraní 

prostřednictvím Národního informačního systému pro retrospektivní konverzi (NRIS).  

 

Z hlediska splnění stanovených cílů byl rok 2012 stejně úspěšný jako roky předcházející i přesto, že přidělené finanční prostředky ve výši           

3 744 000,- Kč nestačily pokrýt všechny náklady na zpracování knihovních fondů. Významný 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. 

 

Ani po 10 letech trvání programu VISK 5 - RETROKON a usilovné snaze jednotlivých českých knihoven v oblasti retrospektivní konverze 

katalogů se dosud nepodařilo zpřístupnit všechny knihovní fondy. Přesto se v tomto ohledu naše knihovny pomalu vyrovnávají ostatním 

evropským knihovnám. Program VISK 5 – RETROKON s dostatečným navýšením finančních prostředků tak zůstává 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 

        

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

Retrospektivní 
konverze lístkového 
Katalogu knihovny 
Etnologického ústavu 
AV ČR, v.v.i. 

57 000 Kč 45 000 Kč 4 271  Zpracováno 4271 záznamů a 
připsáno cca 500 jednotek 
k záznamům jiných knihoven; 
zveřejněno téměř 4800 titulů 
z fondu; zaznamenán nárůst 
žádostí MVS  

 

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

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

95 000 Kč 75 000 Kč 1 975  Zpracování knih z l. 1980-
1986 metodou de visu; velké 
% zahr. publ. přístupných 
unikátně jen v KHH; do SK 
ČR předáno cca 1420 nových 
záznamů 

 

Jihočeská vědecká 
knihovna v Českých 
Budějovicích 

Retrokatalogizace 
fondu hudebnin JVK 
v Českých Budějovicích 

56 000 Kč 35 000 Kč 1 168   Retrokatalogizace s knihou 
v ruce; vytváření nových 
autorit, analyt. záhlaví a unif. 
názvů; záznamy odeslány do 
SK ČR 

  

Jihočeská vědecká 
knihovna v Českých 
Budějovicích 

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

108 000 Kč 80 000 Kč 2 100  Katalogizace novější části 
fondu zpřístupněná pouze 
prostřednictvím psaného 
inventáře; starší část fondu 
bude katalogizována při 
běžné pracovní činnosti 

 

Knihovna Akademie 
věd ČR, v.v.i.  

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

600 000 Kč 420 000 Kč 47 476 
3 503 

  Vytvořené záznamy odeslány 
do SK ČR; pokračování 
retrokonverze starých tisků 
(3 503 záznamů) a jejich 
digitalizace 

  



Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
p.o. 

Retrospektivní 
zpracování fondu 
seriálů Krajské vědecké 
knihovny v Liberci  

21 000 Kč 20 000 Kč 527   Retrospektivní katalogizace 
metodou de visu; 42 nových 
souborných záznamů; 
záznamy k dispozici v OPACu 
knihovny; nové záznamy 
odeslány do SK ČR 

  

Masarykova 
univerzita v Brně - 
Knihovna 
univerzitního 
kampusu 

Rekatalogizace fondů 
Knihovny univerzitního 
kampusu MU 
 

121 000 Kč 0 Kč     

Masarykova 
univerzita v Brně – 
ÚK Přírodovědecké 
fakulty 

Retrokatalogizace 
oborových sbírek ÚK 
PřF MU IV 

183 000 Kč 0 Kč     

Městská knihovna v 
Praze 

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

433 000 Kč 262 000 Kč 7 500 159 833 Digitalizace GK hudebnin, 
zdigitalizováno 159 833 katal. 
lístků, zpřístupněny v online 
katalogu a automatizovaném 
systému; 7 500 záznamů 
ztretrokonvertováno firmou 
Comdat a zpřístupněno 
v systému NRIS 

 

Moravská galerie v 
Brně 

Pokračování 
retrokatalogizace fondu 
knihovny Moravské 
galerie v Brně 

105 000 Kč 75 000 Kč 3 488   Postupná retrokatalogizace 
fondu knihovny Moravské 
galerie v Brně; záznamy 
dodány do SK ČR 

  

Moravská zemská 
knihovna 

Retrospektivní 
konverze fondu 
Moravské zemské 
knihovny (pokračování) 

542 000 Kč 380 000 Kč 28 730  Vytvořeno 28 730 bibl. 
záznamů, z toho 8 366 
záznamů hudebnin; záznamy 
odeslány do SK ČR; převod 
lístkového lokačního kat. do 
MARC21; deduplikování 
čČNB v SK ČR 

  
 



Moravská zemská 
knihovna 

Retrospektivní 
konverze 
jihomoravských 
historických sbírek 
(pokračovací) 

201 000 Kč 60 000 Kč 2 556  Retrokonverze záznamů 
z klášterní knihovny 
znojemských dominikánů; 
strukturování do formátu 
MARC21; exemplářové 
záznamy; odesláno do SK ČR 

 

Moravské zemské 
muzeum v Brně 

Tvorba a rozvoj 
centrální databáze 
knižních a 
časopiseckých fondů 
knihovny MZM pomocí 
technologie 
RETROKON 2012 

63 000 Kč 50 000 Kč 4 980    Konverze katalogů odborných 
odd. MZM do el. podoby; 
záznamy přístupné v OPACu 
MZM; záznamy dodány do SK 
ČR 

 

Moravské zemské 
muzeum v Brně 

Retrokonverze katalogu 
sbírek Oddělení dějin 
hudby MZM 

84 000 Kč 0 Kč     

Národní knihovna 
ČR 

Retrospektivní 
konverze generálního 
katalogu univerzálního 
KF I NK ČR 

1 256 000 Kč 870 000 Kč 21 700   Převod katalogů NK ČR do 
formátu MARC21, předvýběr 
58 300 záznamů a zpracování 
21 700 záznamů 
zpřístupněných v bázi NKC a 
předaných do SK ČR 

  

Národní knihovna 
ČR 

Retrospektivní 
katalogizace periodik 
vydávaných na území 
ČR z fondů NK ČR 

110 000 Kč 85 000 Kč 1 700  Vytvoření záznamů periodik 
české provenience z období 
převážně před r. 1945; revize 
záznamů souvisejících titulů; 
záznamy dodávány do SK ČR 

 

Národní knihovna 
ČR 

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

195 000 Kč 135 000 Kč 2 700   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 Národního 
muzea-Českého muzea 
hudby - 7. etapa / Úplná 
retrospektivní konverze 
katalogu hudebnin II. 
(3. část) 

104 000 Kč 75 000 Kč  1 579  Retrokonverzi provedla fa 
Comdat; kontrola záznamů a 
doplnění specif. odbor. údajů 
pracovníky ČMH; záznamy 
přístupné v online katalogu 
NM-ČMH a předané do SK 
ČR 

  

Národní muzeum – 
Knihovna Národního 
muzea, oddělení 
časopisů 

Digitalizace lístkového 
katalogu oddělení 
časopisů Knihovny 
Národního muzea  
 

133 000 Kč 0 Kč     

Národní pedagogické 
muzeum a knihovna 
J.A. Komenského 

Retrospektivní 
konverze katalogu 
NPKK – nejstarší fondy 
(18. století – rok 1940), 
etapa III - 2012 

 170 000 Kč 170 000 Kč 2 000   Pokračování v retrokonverzi 
místního lístkového katalogu 
hl. fondu PK; důsledné 
využívání již zpracovaných 
záznamů; ostatní metodou de 
visu; 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 v ČR - 
RETROKON 

180 000 Kč 125 000 Kč 4 000   Pokračování v 
retrokatalogizaci histor. 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 

  



Severočeská 
vědecká knihovna v 
Ústí nad Labem 

Rekatalogizace fondu 
SVKUL - pokračování 

35 000 Kč 30 000 Kč 1 782  Dokončení rekatalogizace 
fondu SVK; stahování již 
existujících záznamů; nově 
vytvořené záznamy 
v MARC21; využity nár. 
autority; záznamy odeslány do 
SK ČR 

 

Slezské zemské 
muzeum v Opavě – 
Ústřední knihovna 

Retrokatalogizace 
přírůstků z let 1963-
1967 do elektronického 
katalogu Ústřední 
knihovny Slezského 
zemského muzea  

100 000 Kč 100 000 Kč 6 022    Pokračování v 
retrokatalogizaci fondu 
Knihovny SZM metodou de 
visu (přírůstky z l. 1963-1967) 
s využitím existujících 
záznamů v SK ČR 

  

Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského 
kraje 

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

158 000 Kč 110 000 Kč 3 174  Rekatalogizace a revize 
záznamů a jejich zpřístupnění 
v online katalogu; záznamy ve 
formátu MARC21; záznamy 
odeslány do SK ČR 

 

Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského 
kraje 

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

81 000 Kč 60 000 Kč 4 960   Rekatalogizace a revize 
záznamů a jejich zpřístupnění 
v online katalogu; záznamy ve 
formátu MARC21; záznamy 
odeslány do SK ČR 

  

Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze  - 
knihovna  

Pokračování 
v retrokatalogizaci 
přírůstků knih z let 1933 
až 1927 do 
elektronického katalogu 
v Knihovně 
Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze 

120 000 Kč 95 000 Kč    Retrokatalogizace unikátní 
odborné lit.; záznamy 
opatřeny výrazy tezauru a 
znaky MDT; záznamy 
přístupné v online katalogu 
knihovny a ve virtuálním kat. 
oborové brány ART; záznamy 
dodány do SK ČR 

  



Univerzita Karlova 
v Praze, Fakulta 
sociálních věd 

Retrokatalogizace 
unikátního 
novinářského fondu SVI 
FSV UK 

195 000 Kč  105 000 Kč 2 760  Jmenné a věcné zpracování 
záznamů odpovídající 
AACR2; záznamy součástí 
automatizovaného výp. 
systému; záznamy předány 
do SK ČR 

 

Univerzita Karlova 
v Praze, Filozofická 
fakulta 

Retrospektivní 
katalogizace živého 
knihovního fondu 
slovanské filologie FF 
UK v Praze 

161 000 Kč 85 000 Kč 4 833  Retrokatalogizace fondu 
slovanské filologie v systému 
Aleph500; využití již 
existujících záznamů; věcné 
zpracování; záznamy v online 
katalogu; předání záznamů do 
SK ČR 

 

Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně 

Rekatalogizace 
knihovního fondu 
Knihovny UTB ve Zlíně 

54 000 Kč 0 Kč     

Ústav zemědělské 
ekonomiky a 
informací (knihovna) 

Rekatalogizace 
zemědělské a 
potravinářské literatury 
v ZPK-ÚZEI 2012 

81 000 Kč 45 000 Kč 2 905    Záznamy zpracovány 
metodou de visu; existující 
záznamy přijaty pomocí 
protokolu Z39.50, ostatní 
zpracovány nově; vložena 
hesla z tezauru AGROTERM, 
doplněno MDT a konspekt; 
záznamy přístupné přes 
online katalog knihovny a SK 
ČR 

  

Vědecká knihovna v 
Olomouci 

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

70 000 Kč 35 000 Kč 1 064   Přepis záznamů školních 
zpráv do el. podoby, revize a 
jejich zpřístupnění v online 
katalogu VKOL a v rámci JIB; 
záznamy dodány do SK ČR 

  



Veterinární a 
farmaceutická 
univerzita Brno – 
ústavní knihovny 

Dokončení 
retrokatalogizace fondu 
dílčích knihoven ústavů 
a klinik Veterinární a 
farmaceutické 
univerzity Brno 

117 000 Kč 117 000 Kč 6 035   Dokončení retrokatalogizace 
dílčích knihoven VFU; 
zpřístupnění široké veřejnosti; 
předání záznamů do SK ČR 
 

  

Celkem   5 989 000 Kč 3 744 000 Kč 175 488 159 833     

 

31. 1. 2013, Dita Kacerovská 

 

 

 


