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Současný stav
Pro retrospektivní konverzi lístkových katalogůa
tiš těných bibliografií vyvinula č eská firma Comdat na
podkladě analýz a funkč ního zadá ní pracovníkůNK Č R
speciá lní technologii RETROKON (podrobný popis je
uveden dá le), která je velmi moderní, založená na
aplikaci technologie OCR/ICR a š pič kovém technickém i
programovém vybavení. Díky své modernosti,
komplexnosti a zá roveň modulá rnosti (možnosti
stavebnicové aplikace jednotlivých modulů) a možnosti
snadných, finanč ně dostupných modifikací obecného
“já dra” představuje dnes technologie RETROKON bez
nadsá zky světovou š pič ku.

Svědč í o tom nejen pochvalné zahranič ní reference a
č asté zahranič ní ná vš těvy, které přijíždějí do NK prá vě
kvůli retrospektivní konverzi, ale i zá jem pořadatelů
meziná rodních konferencí a seminá řůo referá t o
technologii RETROKON. Pracovníci NK jsou zvá ni k
vedení workshopůa přednesení zá sadních referá tůo
retrospektivní konverzi na akcích, jakými jsou IFLA,
ELAG, konference RLP-OSI, konference pořá daná
Mellonovou nadací apod. Technologie RETROKON byla
apliková na v řadě č eských knihoven, s menš ími
modifikacemi ji převzali i v zahranič í (Slovinsko, Rusko),
dalš í země o jejím převzetí uvažují.

Předmětem meziná rodního zá jmu je i koordinace
retrospektivní konverze v Č R, zejména pak spoluprá ce
Ná rodní knihovny Č R, Moravské zemské knihovny v
Brně a vš ech stá tních vědeckých knihoven na
retrospektivní konverzi č eské knižní produkce 20.
století, která tvoří podstatnou č á st fondůvětš iny
č eských knihoven. Trvalým problémem je nedostatek
finanč ních prostředkůna provozní zajiš tění
retrospektivní konverze. Retrospektivní konverze
katalogůč eských knihoven postupuje velmi pomalu a
větš ina katalogůa tím i fondůtak zůstá vá uzavřena. V
rovině technologicko-organizač ní jsme v oblasti
retrospektivní konverze pro ostatní svět příkladem. V
rovině provozní za ním zaostá vá me o 10 let.

Historie
•
•
•
•
•
•

Mikrofiš ové verze katalogů - 1991-2
OCLC, SAZTEC - 1992
Vodnístavby Tábor - 1992-4
OCLC, SAZTEC - 1994
Mellon & Comdat - experimenty - 1994-5
Parlament, Ministerstvo kultury, granty,
projekty:1996• OCLC - 1998 (nerealizováno)
• Národníprogram RETROKON - 1999

Mikrofiš ové verze katalogů
• Katalog hudebního oddělení - mikrofiš ová verze
dokončena 1992 (znovu naskenován 1997)

• Generálníkatalog Slovanské knihovny mikrofiš ová verze dokončena 1992 (znovu naskenován 1997)

• Generálníkatalog UKF - plány, počátek 90. let,
nerealizovány (pro NK př íliš nákladné, OLMS Verlag + Mikroform
Austria - plán na pokrytí nákladů z prodeje mikrofiš ové verze, malý
zájem)

OCLC, SAZTEC - 1991
• OCLC - málo hitů v bázi OCLC è

vysoká

cena (nutno vš e zaplatit, NK nemohla
nabídnout protihodnotou vlastnízáznamy),
odliš ný formát, odliš ná katalogizačnípravidla,
odliš ná záhlaví- jmenná i věcná, náročné
úpravy získaný ch záznamů

• SAZTEC - vysoká cena, nedostatek
zkuš enostís formátem UNIMARC a českou
diakritikou, nutnost dodatečné úpravy
záznamů

Vodnístavby Tábor - 1992-1994
• ???Nízká??? cena
• Nízká kvalita (určitý limit, nikdy nenastalo
očekávané zlepš ení)
• Velké množstvípř ípravný ch a dokončovacích
pracína straně NK, permanentnízatížení
pracovníků NK
• Č ásti živého katalogu dlouho mimo provoz
• Celou dávku konvertovanou ve VS bude
tř eba opravit

OCLC, SAZTEC - 1994
• OCLC - málo hitů v bázi OCLC è

vysoká
cena (NK může nabídnout jako protihodnotu
vlastnízáznamy), shodný formát (konverze),
shodná katalogizačnípravidla, podobná záhlaví
- jmenná i věcná, stále náročné úpravy
získaný ch záznamů

• SAZTEC - vysoká cena, nedostatek
zkuš enostís českou diakritikou, nutnost
dodatečné úpravy záznamů

Anglické knihy - OCLC (1998)
• Ú zká kooperace - Č NB ve WorldCat
(souběžná i retro), kredit
• Hotová konverze do UNIMARCu - běžné
stahovánízáznamů zahraničníprodukce
• AACR2R a LCSH
• Projekt - Anglické knihy vydané př ed r. 1970
(neníMDT a př edmětová hesla),
nerealizováno - cena 3x vyš š ínež u záznamů
př evedený ch v NK (3$ x 1$/záznam)

Mellon & Comdat
experimenty - 1994-5
• Andrew W. Mellon Foundation - š pičkové
technické vybavení, ale ne lidské zdroje
• Comdat - schopnost a ochota vyvinout speciální
technologii pro retrospektivníkonverzi, která
maximálně využije š pičkové technické vybavení
a uš etř ílidské zdroje
• Národníknihovna - zkuš enosti, obrovské
katalogy, š ance získat š pičkové technické
vybavení, absence prostř edků na lidské zdroje
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2 roky čekání
• existence š pičkové technologie
• mezinárodníohlas
• pouze experimenty, chybíprostř edky na
zaplacenítechnologie a jejípraktické
využití

1996- Ministerstvo kultury, Parlament:
dotace, granty - realizace projektů
• 1996-7: Ministerstvo kultury Č R účelová dotace NK pro skenování+
zpř ístupněníkatalogů v “obrazové”
podobě, skenování- až 20.000 lístků/den:
fáze 1 (1997) SW KATALOG:
zpř ístupněníkatalogů v NK (vš em místním
uživatelům)

Fáze 2 (1998) SW KATIF
internet
zpř ístupněnímístním i
vzdálený m uživatelům

http://katif.nkp.cz

Oskenované katalogy př ístupné
na internetu (RETROKON - fáze I)
•
•
•
•
•
•
•
•

Generálníkatalog UKF I
Generálníkatalog UKF II
Generálníkatalog UKF III
Generálníkatalog Slovanské knihovny
Bibliografie 19. století
Katalog hudebních tisků
Katalog knihovnické literatury
Slovanská knihovna - katalog bý valého
ruského zahraničního archivu

Generálníkatalog UKF I
Poč et oskenovaných stran (lístků ) 1.871.306
Katalog zachycuje veš kerou literaturu z knihovního
fondu Ná rodní knihovny Č R vydanou od r. 1501 do roku
1950 vč etně, s výjimkou rukopisů, prvotisků, drobných
tisků, grafiky a historických map. K těmto dokumentům
jsou v Oddělení rukopisůa starých tiskůk dispozici
speciá lní tiš těné katalogy a inventá ře.
Ř azení se prová dělo podle pruské instrukce a i nadá le
se v něm pokrač uje. Hlavní zá sadou je substantivní
řazení zá hlaví (podle prvního podstatného jména) a
vnitřní abecední řazení překladůza originá ly. S
převodem katalogu do ALEPHu se v nejbližš ích letech z
finanč ních důvodůnepoč ítá .

Generálníkatalog UKF II
Poč et oskenovaných stran (lístků ) 1.515.278
Obsahuje publikace vydané od r. 1951 do r. 1995 a
to jak č eskou, tak i zahranič ní produkci ve fondu
UKF (univerzá lní knihovní fond). Nové přírůstky
vydané po r. 1995 jsou pouze v online katalogu
(systém ALEPH). Ř azení je abecední podle běžných
zá sad pro řazení katalogizač ních lístků. Menš í č á st
katalogu byla v rá mci retrospektivní konverze
zpřístupněná v online katalogu v systému ALEPH.
Celý katalog bude převeden do ALEPHu během tří
až sedmi let (zá visí na dostupných finanč ních
prostředcích).

Generálníkatalog UKF III
Poč et oskenovaných stran (lístků ) 144.303
Služební katalog pro dílové a periodické dokumenty
ve fondu UKF (univerzá lní knihovní fond) vydá vané
do r. 1995. Zahrnuje údaje o jednotlivých svazcích č i
periodických č íslech daného titulu z katalogůGK I a
GK II. Katalog je v podstatě uzavřený, protože
jednotlivé svazky č i č ísla se dopisují jen výjimeč ně.
Ř azení je substantivní (podle prvního podstatného
jména).

Generálníkatalog Slovanské
knihovny
Poč et oskenovaných stran (lístků ) 647.061
Obsahuje zá znamy dokumentůodborné převá žně
zahranič ní slavistické literatury z oblasti společ enských
věd (zejména filologie, historie, sociologie, etnografie,
politologie, historie umění a kultury) ve vš ech
evropských jazycích a zá znamy vybrané původní literá rní
tvorby slovanských ná rodů. Je řazen abecedně, zvlá š tní
pozornost je třeba věnovat ruským příjmením, kde ve
dvojici křestního jména a jména po otci je řadícím
kritériem jméno po otci (Viktor Pavlovič , Vadim Petrovič ,
Vladimir Petrovič ). Katalog zač al být budová n v r. 1925,
obsahuje zá znamy dokumentůz č asového období 16.-20.
stol. Od roku 1997 jsou zá znamy v OPAC (systém
ALEPH).

Bibliografie 19. století
Poč et oskenovaných stran (lístku) 97.161
Souborný katalog ná rodní retrospektivní
bibliografie 19. stol. zachycuje jazykově č eské tisky
bez územního omezení z let 1801-1900 z pražských i
mimopražských knihoven s vyznač ením místa jejich
výskytu. Registruje i drobné tisky (almanachy,
kalendá ře, výroč ní zprá vy, koncertní a divadelní
programy), neobsahuje noviny a č asopisy z tohoto
období.Ř azen je abecedně, u anonymních děl podle
řídícího podstatného jména. Zá znamy nejsou
přístupné prostřednictvím OPAC (systém ALEPH).

Katalog hudebních tisků
Poč et oskenovaných stran (lístků ) 93.859
Obsahuje zá znamy hudebních tisků(hudebninynotový materiá l) z konce 18. stol., 19. stol. a
zejména 20. stol. Je řazen abecedně podle jmen
autorůhudby (skladatelů), ná zvové řazení je použito
pro souborná vydá ní a sborníky.Od února 1998 jsou
zá znamy v ALEPHu.

Katalog knihovnické literatury
Poč et oskenovaných stran (lístků ) 11.910
Generá lní katalog odboru knihovnictví obsahuje
odbornou knihovnickou literaturu od r. cca 1890 do
r. 1989. Je řazen abecedně. Katalog není oskenová n
v úplnosti, chybí zde zá znamy vyřazené z
retrospektivní konverze (dupliká ty zá znamův
OPAC). Zá znamy zahranič ní literatury do konce
roku 1998 budou zpřístupněny v Alephu. Po r. 1989
pokrač uje katalog v ISISu a přistupný je jako bá ze
SPOJ v síti Novel - připravuje se konverze do
ALEPHu.

Slovanská knihovna - katalog
bý valého ruského zahraničního
archivu
Poč et oskenovaných stran (lí
stků ) je 39 787.
Obsahuje záznamy dokumentů spojený ch s historiíruský ch
společenský ch a revolučních hnutí, 1. světové války, ruské revoluce a
občanské války, zpráv o činnosti ruský ch politický ch stran a spolků a
o životě ruské emigrace v zahraničí. Záznamy jsou psané ručně a
ř azeny abecedně v několika ř adách podle jazyka publikací. První,
největš íčást tvoř ízáznamy publikacív ruš tině, které jsou psané
azbukou a ř azeny podle ruské abecedy. V š esti samostatný ch
abecedních ř adách následujízáznamy psané latinkou k publikacím:
český m - anglický m - italský m, rumunský m, lotyš ský m aj. - polský m,
bulharský m, srbský m - francouzský m - německý m. Katalog byl
budován po dobu existence archivu v Praze, tj. 1923-1945, po r. 1945
př eš el knižnífond archivu s katalogem do Slovanské knihovny.

1997granty VaV a RISK
• VaV - víceleté projekty (př edevš ím
Zpř ístupněníčeské knižníprodukce 20.
století....)
• RISK - jednoleté projekty (př edevš ím
retrospektivníkonverze generálního
katalogu UKF), problém kontinuity

Projekty NK
(všude použita technologie RETROKON
v plné m rozsahu)
• Katalog studijního fondu
• Zpř ístupněníčeské knižníprodukce 20.
století...
• Zpř ístupněníkatalogů velký ch český ch
knihoven
• Generálníkatalog UKF
• Národníautority

Katalog studijního fondu
Realizace: 1996,7 (úč elová dotace MK, projekt VaV)
Stav: dokonč en
Charakteristika projektu:
První (pilotní) projekt - vývoj a testová ní technologie
RETROKON. Katalog studijního fondu zachycuje č á st fondu
NK, která je půjč ová na absenč ně - předevš ím studentům. Jde
o nejvíce využívaný fond i katalog NK. Protože se jedná
převá žně o č eskou produkci, č á st (od roku 1983) již byla k
dispozici v databá zové podobě a zbývalo převést ca 40.000
zá znamů, což byl pro pilotní projekt vhodný rozsah. Výhodou
pro zač á tek byla i jednoduchá struktura zá znamů. Na převodu
katalogu do databá zové podoby ve formá tu UNIMARC se

podíleli studenti.

Zpř ístupněníčeské knižní
produkce 20. století...
Realizace: 1997-2000 (projekt VaV)
Stav: v zá vě reč né fá zi, bude dokonč en v roce 2000
Charakteristika projektu:
Cílem projektu „Zpřístupnění zá znamůč eské knižní produkce
20. století prostřednictvím internetu a CD-ROM“ je modifikace
technologie RETROKON pro převod rozsá hlých
bibliografických zá znamůa paralelní nasazení ve více
institucích, převod zá znamůč eské knižní produkce 20. století
dodané formou povinného výtisku do NK do formá tu
UNIMARC a jejich š iroké zpřístupnění prostřednictvím
internetu a CD-ROM. Hlavním zdrojem je tiš těný Bibliografický
katalog (vychá zel od roku 1922), pro poč á tek století byly
doplněny dalš í zdroje.

Jedná se o téměř půl miliónu kvalitních bibliografických
zá znamů, které jsou vybaveny řadou jmenných i věcných
selekč ních údajů, velké procento zá znamůje opatřeno
anotacemi.
Jde o kooperativní projekt, jehož se pod vedením NK úč astní
dalš ích devět velkých č eských knihoven: Moravská zemská
knihovna v Brně a vš echny stá tní vědecké knihovny. Projekt
má mimořá dný ná rodní i meziná rodní význam. Z hlediska
meziná rodní spoluprá ce jde o zá sadní přínos pro projekty
UBCIM a UAP, výsledek projektu je přístupný v největš ím
světovém souborném katalogu WorldCat. Ná rodní význam
projektu spoč ívá nejen v zachycení, zmapová ní a zpřístupnění
podstatné č á sti č eské knižní produkce 20. století, ale i v
možnosti racionalizovat retrospektivní konverzi katalogů
č eských knihoven, kde tvoří prá vě č eská knižní produkce
podstatnou č á st fondů.
V souč asné době bylo převedeno ca 300.000 zá znamůa byla
dosažena hranice roku 1928.

Zpř ístupněnífondů velký ch
český ch knihoven
Realizace: 2000-2004 (projekt VaV)
Stav: zahá jeno
Charakteristika projektu:
Prvním cílem tří úzce souvisejících projektůNá rodní knihovny Č eské
republiky (NK), Moravské zemské knihovny v Brně (MZK) a Stá tní
vědecké knihovny v Olomouci (SVKOL)je š iroké zpřístupnění fondů
těchto velkých č eských knihoven prostřednictvím retrospektivní
konverze jejich katalogůzaložené na jednotné technologii, úč inné
spoluprá ci a sdílení technického vybavení, finanč ních a lidských
zdrojůi získaných zkuš eností. Efektivní řízení a optimalizaci průběhu
retrospektivní konverze ve vš ech třech knihovná ch zaruč í komplexní
informač ní systém, na jehož vývoji a testová ní se budou NK, MZK a
SVKOL v rá mci předklá daného projektu podílet.

Druhým cílem je doplnění projektu “Zpřístupnění zá znamůč eské
knižní produkce 20. století prostřednictvím internetu a CD-ROM”
(kooperativní projekt VaV s úč astí NK, MZK a vš ech SVK, jehož
cílem je retrospektivní konverze Bibliografického katalogu) o
zá znamy, č eské knižní produkce, které nebyly zahrnuty do
Bibliografického katalogu (nebyly dodá ny do NK formou
povinného výtisku nebo byly dodá ny pozdě), ale jsou obsaženy
v katalozích NK, MZK a SVK.
Třetím cílem je koordinace retrospektivní konverze zahranič ních
dokumentův ná vaznosti na míru využití těchto fondů
v jednotlivých knihovná ch, vývoj a otestová ní ná stroje pro
“vypletí” fondů, které je zá kladní podmínkou efektivní
retrospektivní konverze.

Informač nísysté m pro RETROKON

Statistika

Sledováníretrospektivníkonverze

Generálníkatalog UKF
Realizace: (I)1998, (II)1999, (III)2000??? (projekty RISK)
Stav: ohrožen
Charakteristika projektu:
Cílem projektu Retrospektivní konverze generá lního katalogu
univerzá lního knihovního fondu NK Č R (GK UKF) je převod zá znamů
obsažených v tomto katalogu do strukturované databá zové podoby
ve formá tu UNIMARC a jejich š iroké zpřístupnění místním i
vzdá leným uživatelům NK. GK UKF je nejúplnějš í „mapou“
univerzá lního knihovního (neboli vypůjč itelného, byť převá žně
prezenč ně) fondu NK. Úplná retrospektivní konverze katalogu, který
obsahuje více než 3 milióny lístků, vyžaduje č á stku přesahující 100
miliónůKč . Tato č á stka není a v dohledné době nebude k dispozici,
proto je třeba postupovat po etapá ch a eliminovat méně využívané

vrstvy katalogu - ty zůstanou pouze v oskenované podobě - a
soustředit se na více využívané č á sti katalogu a přednostní převod
tzv. „živého fondu“. S ohledem na eliminaci duplicit je třeba
vylouč it i zá znamy převá děné v rá mci retrospektivní konverze
č eské knižní produkce 20. století. Retrospektivní konverze GK UKF
postupuje v důsledku nedostatku finanč ních prostředkůvelmi
pomalu, což komplikuje provoz automatizovaného výpůjč ního
systému v NK. Prozatím bylo převedeno ca 100.000 zá znamů.
Projekt Retrospektivní konverze generá lního katalogu univerzá lního
knihovního fondu NK Č R je typickým představitelem důležitých
velkých projektů, jejichž provozní zajiš tění je v souč asné době
velmi komplikované. Svým významem daleko přesahuje hranice
NK, svou finanč ní ná roč ností přesahuje možnosti jejího stá le
omezenějš ího rozpoč tu. Projekt vstoupil do provozní fá ze, takže ho
nelze financovat v rá mci VaV. Projekt, který musí nutně pokrač ovat
v průběhu mnoha let tak bojuje každoroč ně „o život“ v rá mci RISK,
každoroč ně je nejistá jeho budoucnost, je stá le těžš í udržet
kontinuitu a vyš kolený tým dnes již bezmá la třiceti studentů.

Národníautority
Realizace: 1998 (projekt RISK)
Stav: ohroženo
Charakteristika projektu:
S růstem databá zí a kooperace knihoven nabývá na významu
příprava a údržba souborůautorit. V rá mci projektu „Zpřístupnění
zá znamůč eských ná rodních autorit prostřednictvím internetu a CDROM“ se podařilo vytvořit já dro souboru ná rodních jmenných autorit,
(modifikovaná podoba technologie RETROKON) jeho rozvoj je vš ak
trvale ohrožen absencí stá lých pracovních kapacit v NK i velmi
limitovaným objemem finanč ních prostředkůze souvisejících grantů.
Bibliografické bá ze NK se rozrůstají každoroč ně až o č tvrt miliónu
zá znamů, což přiná š í nutnost permanentní údržby i souvisejících
souborůautorit, kterou vš ak nelze v rá mci dostupných finanč ních
prostředkůzajistit.

RETROKON
národníprogram retrospektivníkonverze
RETROKON je program zpř ístupnění katalogů (a jejich
prostř ednictvím i fondů) český ch knihoven na internetu.
RETROKON je zároveň název originální technologie pro př evod
katalogů do digitální podoby (retrospektivní konverzi), kterou
společně vyvinuly a odzkouš ely Národní knihovna Č eské
republiky a česká firma Comdat, s.r.o. Technologie je
mezinárodně uznávána a naš la uplatnění v ř adě český ch i
zahraničních knihoven. Modulární základ technologie
(skenování, OCR, strukturování do formátu UNIMARC)
umožňuje postupný a diferencovaný př evod jednotlivý ch
katalogů, komplexní informační systém zajistí sledování,
efektivní ř ízení a koordinaci postupu retrospektivní konverze
katalogů v celonárodním měř ítku včetně poskytování aktuálních
informací o dokončený ch, probíhajících i plánovaný ch
projektech v této oblasti.

Cíle národního programu retrospektivní
konverze:
• zmapováníkatalogů český ch knihoven určený ch
k retrospektivníkonverzi, podchycení, zveř ejnění
a průběžné sledováníúdajů o těchto katalozích
• stanovenía zveř ejněnípriorit retrospektivní
konverze v rámci národního programu a
koordinované př idělovánífinančních prostř edků
z různý ch zdrojů v souladu s poř adím priorit
• získánífinančních prostř edků pro retrospektivní
konverzi katalogů český ch knihoven z domácích i
zahraničních zdrojů a zajiš tění jejich
racionálního a efektivního využití

Podmínky účasti v programu
• Existence fondů zásadního vý znamu pro meziknihovní
vý půjční službu a/nebo uchování a zpř ístupnění národního
kulturního dědictví.
• Vysoká úroveň katalogizace v minulosti i př ítomnosti
zajiš ťující kvalitní vý sledek retrospektivní konverze
odpovídající doporučením Záznam pro souborný katalog
UNIMARC.
• Ochota poskytnout vý sledek retrospektivní konverze zdarma
do CASLIN - souborný katalog Č R.
Program je vý znamnou součástí programu univerzální
bibliografické kontroly (UBC) a vš eobecné dostupnosti
publikací (UAP) IFLA a je v souladu s trendy 4. rámcového
programu Evropské komise, který podporoval práce na vý voji
nástrojů pro vý stavbu informačních systémů knihoven vč.
retrospektivníkonverze.
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Dalš í příspěvky v elektronické podobě vč etně obrazového
materiá lu a výsledky projektůlze nalézt na www serveru NK
Č R: http://www.nkp.cz

