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Retrospektivní konverze 

Retrospektivní konverzi definuje česká terminologická databáze 
knihovnictví a informační vědy jako: 

„Převod existujícího tištěného, popř. rukopisného (lístkového i 
svazkového) katalogu do digitální podoby za pomoci 
informačních technologií. Výsledkem konverze je obrazová nebo 
strukturovaná forma záznamů. Účelem je zajištění online 
dostupnosti katalogu pro uživatele knihovny a využitelnost 
záznamů pro výměnu bibliografických dat.“  



• Zaměřeno na instituce s fondy velkého rozsahu, s fondy 
unikátními a specializovanými 

• Do roku 2003 podpora nákupu HW a SW 

• Nyní jen na realizaci vlastní retrospektivní konverze 

• Přednost projektům zaměřeným na převod záznamů do 
strukturované podoby 

• Od roku 2016 podpora na doplnění věcného zpracování 
záznamů 

• Nová priorita – zpracování zvukových dokumentů 

Podpora programu VISK 5 - RETROKON 



VISK 5 – RETROKON v číslech 

• Zastřešuje retrospektivní konverzi katalogů českých knihoven od 
roku 2000 

• Dotaci získalo 85 knihoven a institucí 

• Převedeno 170 katalogů 

• 3.000.000 nových záznamů 

• Naskenováno 8.000.000 záznamů 

• Výše investic 90.000.000 Kč 

 

 



Body pro úspěšné 
přijetí projektu 

• Spolupráce žadatele se 
Souborným katalogem ČR 
(spolupráce musí úspěšně 
probíhat již před podáním 
žádosti) 

 



Body pro úspěšné 
přijetí projektu 

• Pečlivé vyplnění žádosti o 
poskytnutí dotace 

 



Body pro úspěšné přijetí projektu 

 

 

• Vyplnění dotazníku v systému NPRK 

 



Vyplnění dotazníku NPRK 

• Dotazník vyplnit na adrese http://nprk.nkp.cz/  

• Nový dotazník vyplnit pouze pro nově začínající projekt 

• V případě pokračujícího projektu data v dotazníku pouze editovat 
podle aktuálního stavu 

• Kompletní vyplnění záhlaví dotazníku (usnadní případnou další 
komunikaci) 

• Do systému se nepřihlašuje – systém tzv. tokenů (možnost přerušit 
vyplňování dotazníku; pro editaci při pokračujícím projektu) 

• Dotazník se během vyplňování sám automaticky ukládá 

• Vyplněný dotazník zkontrolovat a odeslat ke schválení 

 

 

 

http://nprk.nkp.cz/
http://nprk.nkp.cz/


Záhlaví dotazníku v NPRK 



Praktická doporučení 

• Zvážit před podáním žádosti, zda je fond 
opravdu unikátní a neobsahuje velké 
množství duplicit k Soubornému katalogu 
ČR 

 
• Zvolit správná pravidla katalogizace podle 

vybrané metody zpracování (při 
rekatalogizaci používat pravidla RDA, při 
retrokonverzi je možné katalogizovat 
podle AACR2) 

 
• Cena za záznam 

 



Nejčastější chyby a omyly 
• Při pokračujících projektech použití starého formuláře 

• Základní údaje o žadateli – vyplněno neúplně, chybí předpokládaný počet 
zpracovaných záznamů 

• Při pokračujících projektech nutné údaje aktualizovat i v dotazníku 

• Cena záznamu je vypočítána jen z dotace 

• Nedostatečná specifikace fondu, který bude zpracováván, je třeba jej 
upřesnit tematicky, chronologicky, rozsahem apod. 

• Chybí uvedení pravidel a formátu, podle kterých bude fond zpracováván 

• Chybí nebo je málo podrobný komentář rozpočtu, počet hodin 

• Z dotace ani ze spoluúčasti nelze hradit  režijní náklady, manipulační práce 
s knihovním fondem, některý materiál (např. zarážky do regálů) 
 



Nejčastější chyby a omyly 

• Pozdní odeslání záznamů do SK ČR 

• Nerozlišení odesílaných záznamů za instituci a z dotace 

• Žádosti o dotaci  na tvorbu bibliografických záznamů do báze 
ANL patří do podprogramu  – VISK 9/I-ANL  



Důležité webové stránky 

Veřejné informační služby knihoven (VISK) 
• http://visk.nkp.cz/ 
 
Portál Retrokon 
• http://retrokon.nkp.cz/  
 
Systém RetrIS 
• https://retris.nkp.cz/ 
 
Národní program retrospektivní konverze (NPRK) 
• http://nprk.nkp.cz/  

 
Souborný katalog ČR (SK ČR) 
• http://www.caslin.cz/  
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Děkuji za pozornost 

Mgr. Nataša Mikšovská 
Národní knihovna ČR 
Oddělení retrospektivní konverze (ORK) 
Natasa.Miksovska@nkp.cz 


