Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2021 v rámci programu VISK 5 –
RETROKON
Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven je prezentována přehledně sestavenou tabulkou, která seznamuje se
základními informacemi o výsledcích projektů realizovaných v roce 2021 v rámci programu VISK 5 – RETROKON. Přehledná tabulka byla sestavena
na základě zpráv jednotlivých institucí o plnění cílů projektu VISK 5 za rok 2021. Zprávy o plnění cílů jsou v úplnosti k nahlédnutí u odborného garanta
programu.
Stejně jako v předchozích letech pokračovalo i v roce 2021 financování programu RETROKON ze zdrojů Ministerstva kultury ČR VISK 5 –
RETROKON. Výjimkou byl pouze rok 2003, kdy proběhlo financování programu RETROKON prostřednictvím programu 234 118 Obnova majetku
státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002, oblast retrospektivní konverze katalogů v rámci prevence.
Na rok 2021 zažádalo o financování prostřednictvím dotačního programu VISK 5 – RETROKON 12 institucí v celkovém finančním objemu
1 205 000 Kč. Komise Programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 5 podpořila realizaci 11 projektů. Projekt České botanické společnosti byl
opakovaně zamítnut z důvodu nedodržení podmínek pro přidělení dotace. Celková výše finančních prostředků poskytnutá Ministerstvem kultury ČR tak
dosáhla 1 111 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly účelně vynaloženy na zpracování bibliografických záznamů českých i zahraničních monografií,
seriálů a hudebnin.
Převod tradičních katalogizačních lístků do obrazové podoby v roce 2021 již v žádné z knihoven neprobíhal. Převážná část fondů českých knihoven je již
naskenována a pozornost je nyní věnována převodu bibliografických záznamů do strukturované podoby. V rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR
VISK 5 – RETROKON bylo během roku 2021 nově vytvořeno 28 327 bibliografických záznamů ve standardizovaném formátu MARC21. Záznamy jsou
postupně dodávány do Souborného katalogu ČR (CASLIN).

Rok 2021 lze z hlediska splnění stanovených cílů hodnotit jako úspěšný, a to i přes značnou míru ovlivnění pandemickou situací. Díky programu VISK
5 – RETROKON byla českými institucemi zpřístupněna místním i vzdáleným uživatelům další významná část knihovních fondů. Avšak stejně jako
v předchozích letech, ani v roce 2021 nedokázaly přidělené finanční prostředky ve výši 1 111 000,- Kč pokrýt kompletní náklady na zpracování
knihovních fondů. V mnoha případech se jedná o katalogy velmi rozsáhlé nebo katalogy jazykově a oborově specifické, jejichž zpracování je nejen
z hlediska omezených finančních prostředků velmi náročné. Úspěšné dokončení takových projektů je otázkou dlouhého časového horizontu.
Přes dlouholetou snahu českých institucí v oblasti retrospektivní konverze a nezbytnou podporu v rámci programu VISK 5 – RETROKON se dosud
nepodařilo zpřístupnit všechny knihovní fondy. Program VISK 5 – RETROKON nadále představuje důležitou podmínku pro úspěšné pokračování
a dokončení retrospektivní konverze katalogů českých knihoven směřující k úplnému otevření knihovních fondů uživatelům.
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Instituce

Archeologický ústav
AV ČR, v.v.i.

Česká botanická
společnost, z.s.

Jihočeská vědecká
knihovna v Českých
Budějovicích

Název a
charakteristika
projektu

Retrokatalogizace
fondu knihovny
Archeologického ústavu
AV ČR, v.v.i.

Rekatalogizace fondu
Knihovny ČBS
(pokračování)

Rekatalogizace fondu
hudebnin JVK v
Českých Budějovicích
2021

Žádáno
(částka v Kč)

168 000 Kč

60 000 Kč

33 000 Kč

Počet
Poskytnuto
záznamů
(částka v Kč)
(MARC)

168 000 Kč

873

2

Průběh prací značně
poznamenán pandemickou
situací a organizačními
změnami, celkem zpracováno
718 záznamů tištěných
monografií a 155 separátů,
záznamy plnohodnotné
s jmenným i věcným popisem,
plánovaných 1500 záznamů
nebylo dosaženo, část
nezrevidovaných záznamů
dosud nedodána do SK ČR
Projekt zamítnut z důvodu
nedodání deklarovaného
počtu záznamů za rok 2019,
nesplnění povinné
spoluúčasti, která činí min.
30 % celkových nákladů
projektu a chybné kalkulace
ceny za 1 záznam

zamítnuto

33 000 Kč

Počet
nasken. Stav/poznámka
záznamů

400

Metodou de visu za
dodržování standardů RDA,
ISBD ve formátu MARC21
zpracováno 400 titulů;
záznamy odeslány do SK ČR

Kontrola

Knihovna Akademie
věd ČR, v.v.i.

Retrokatalogizace
starých tisků a tisků z
19. stol. ve fondu
Knihovny AV ČR, v.v.i.

80 000 Kč

80 000 Kč

1 367

Knihovna Akademie
věd ČR, v.v.i.

Retrospektivní
katalogizace seriálů z
fondu Knihovny AV ČR
- pokračování

73 000 Kč

73 000 Kč

1 400

Orientální ústav AV
ČR, v.v.i.

Rekatalogizace fondu
Knihovny Orientálního
ústavu AV ČR

35 000 Kč

35 000 Kč

420

Rekatalogizace a
Studijní a vědecká
retrokonverze
knihovna Plzeňského knihovního fondu SVK
kraje
PK a jeho zpřístupnění
na Internetu

94 000 Kč

80 000 Kč

1799

28 000 Kč

28 000 Kč

600

Studijní a vědecká
knihovna v Hradci
Králové

Retrokonverze a
rekatalogizace nejstarší
části lístkových
katalogů SVK v HK

3

Plánovaný rozsah prací díky
navýšení spoluúčasti KNAV
mírně překročen, oproti
deklarovaným 1264
záznamům bylo vytvořeno
1367 dle pravidel RDA
Díky dotaci vytvořeno
plánovaných 1400 záznamů,
448 titulů seriálů a 952
monotematických čísel a
svazků seriálů s jmenným i
věcným popisem; záznamy
odeslány do SK ČR, celkově
přijato 838 záznamů
V rámci projektu vytvořeno
210 nových záznamů
publikací v tibetštině a stejný
počet záznamů publikací
v korejštině; záznamy
odeslány do SK ČR
Z finančních prostředků
dotace vytvořeno 1799
nových katalogizačních
záznamů zpracovaných dle
pravidel RDA ve formátu
MARC21; záznamy odeslány
do SK ČR
Z prostředků dotace
zpracováno 600 záznamů
včetně tvorby jmenných
autorit a záznamů řízeného
přístupového souboru pro
nakladatele; v rámci
spoluúčasti doplněno věcné
zpracování a vytvořeny věcné

Ústav dějin umění
AV ČR, v.v.i.

Retrospektivní
konverze jmenného
katalogu Knihovny ÚDU
AV ČR - pokračování 2

Ústav pro českou
literaturu AV ČR,
v.v.i.

Retrokatalogizace
fondu Knihovny
někdejšího odd.
západních literatur
ÚČSL ČSAV, 5. část

Ústav zemědělské
ekonomiky a
informací

Rekatalogizace
zemědělské a
potravinářské literatury
2021

Vědecká knihovna v
Olomouci

Bohemika 19. a 20.
století

98 000 Kč

264 000 Kč

72 000 Kč

200 000 Kč

98 000 Kč

264 000 Kč

72 000 Kč

180 000 Kč

1 205 000 Kč 1 111 000 Kč
Celkem

1 145 000 Kč
(pouze
schválené
projekty)

31. 1. 2022, Dita Misterková, DiS.
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7 500

autority; záznamy odeslány do
SK ČR
Do systému Aleph úspěšně
přepsáno 7500 záznamů
jmenného lístkového katalogu
Knihovny ÚDU; záznamy
odeslány do SK ČR

4 273

Metodou de visu vytvořeno
4273 nových záznamů dle
pravidel RDA ve formátu
MARC21; záznamy odeslány
do SK ČR

2 218

Metodou de visu v rozsahu
jmenného i věcného popisu
pořízeno 2218 unikátních
záznamů; všechny odeslány
do SK ČR

7 477

V rámci projektu vytvořeno
7477 nových záznamů
v souladu s mezinárodním
formátem MARC21 a ISBD;
záznamy odeslány do SK ČR

28 327

