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Eva Svobodová - Miroslava Kendeová 
Národní knihovna ČR 



▪ reálný centralizovaný heterogenní souborný katalog 

▪ z principu je otevřen všem knihovnám České republiky 
(odborným i veřejným) bez ohledu na to, jaký 
knihovnický systém používají 

▪ dostupný na adresách   

     http://skc.nkp.cz nebo www.caslin.cz 

▪ periodika: http://aleph.nkp.cz/cze/skcp 

 

    výsledek i nástroj spolupráce 
 

http://skc.nkp.cz/
http://www.caslin.cz/
http://aleph.nkp.cz/cze/skcp
http://www.caslin.cz/


 vyhledat konkrétní dokument z cca 5,37 mil. záznamů  
 156. 739 záznamů seriálů  
       
 zjistit, která knihovna má dokument ve fondu (propojení do 

Adresáře knihoven) 
 ověřit, zda je dokument v dané knihovně právě dostupný  

(propojení do lokálního katalogu) 
 propojení  
 na obálkový server, k obsahům …    
 zobrazit plný text nebo digitální kopii dokumentu, získat 

abstrakt článku …  
 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=004190692&local_base=SKC


   29.144  záznamů v SK ČR propojeno s digitálními kopiemi 

vytvořenými především v rámci projektu Kramerius  

    z toho 926 seriály 
 
  



 



 Acta Carpathica Occidentalis  
 

 Nebo časopis čtenář  



 



 objednávat  pro uživatele dokumenty prostřednictvím 
MVS - časopisy se nepůjčují, ale lze objednávat kopie  
 

 on-line editovat některé údaje v SK ČR a bázi ADR 
 on-line připojit údaje o digitalizovaném dokumentu  
 
 exportovat záznamy ze SK ČR (využíváno u seriálů) 
 stahovat záznamy ze SK ČR 

protokol Z39.50 – UNIMARC a MARC 21 
http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html 

 kontrolovat správnost zpracování záznamů  
      (týká se knihoven, které dodávají záznamy do SK ČR  
 v elektronické podobě) 
    

http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/mvs
http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html


 5.37 mil záznamů  
 monografií, seriálů a speciálních druhů 

dokumentů a starých tisků (české i zahraniční 
provenience) z cca 780 knihoven  

    tj. – 11.372.280 připsaných sigel (odběrů) 
 

z toho 156.739 záznamů seriálů  
 (48148 domácích  a  108591 zahraničních) 
 
 

 



 628  knihoven má v SK ČR připsanou svou 

siglu alespoň k 1 záznamu na seriál  

 z toho je 74 knihoven muzeí nebo galerií, 
    tj. 11,78 % 
 
Knihovny muzeí a  galerií  
mají v SK ČR připsáno celkem 43.039  odběrů seriálů  
(z celkového počtu 398.026 odběrů - tj.  10,81 % ) 



 V Adresáři knihoven a informačních 
institucí máme informace o 135 muzeích 
nebo galeriích  
 

 74 knihoven je v SK ČR připsáno alespoň k 
jednomu  záznamu seriálu 

 54 knihoven má přístup k on-line formuláři 
pro aktualizaci odběrů seriálů 



 



 



 



 



 



 



 Mají-li stejné ISSN jako tištěná verze 
- na stejném záznamu – přes on-line formulář 

aktualizace záznamu 
Tištěná verze – pole Roky / Svazky 
Elektronická verze – pole Online přístup 
 
(jestliže nejde o volně přístupný zdroj – knihovna uvede 
v poli Poznámka, např. dostupné pouze z IP adresy) 



 Jiné ISSN – nový záznam; záznam na 
elektronický dokument 

 
Přes formulář se vyplní pole Roky /  Svazky 
 
V bibliografickém záznamu – MARC 21 pole 776 
(vydání  na jiném nosiči) 



Záznam v bázi SKC 
Využití on-line formuláře: 
- připsání sigly a zapsání informace o přípravě         
digitalizace 
- nemá čČNB – žádost o čČNB (týká se i monografií) 
- doplnění URL adresy 
 
Vše potřebné najdete na 
http://www.caslin.cz/spoluprace/spoluprace-s-sk-
cr/aktualizace-udaju-o-digitalizaci-dokumentu-pomoci-
online-formulare/?searchterm=digitalizace 
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http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/jak-spravne-
postupovat-nez-zacne-knihovna-digitalizovat-
dokument/?searchterm=digitalizace 
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 Číslo ČNB nepatří jednotlivým svazkům seriálu, jednotlivým 
svazkům vícesvazkového díla bez významných názvů části, 
monografické řadě/edici, která zahrnuje díla s vlastními názvy. 
(Nelze např. použít pro jednotlivý svazek pokračujícího zdroje číslo 
přidělené pokračujícímu zdroji jako celku). Ve struktuře MARC21 je 
číslo ČNB v poli 015, v UNIMARCu je číslo ČNB v poli 020. 

 Nepublikované vysokoškolské a habilitační práce, výroční zprávy 
institucí a škol, katalogy a programy veletrhů a festivalů, katalogy 
aukcí, katalogy výstav, které nejsou distribuovány prostřednictvím 
knižního trhu (do této kategorie nespadají katalogy typu 
monografie umělce...), divadelní programy, komerční katalogy, 
firemní adresáře a seznamy inventáře, vč. přírůstků knihoven, 
nepublikované výzkumné zprávy, propagační materiály (turistické, 
politické - např. volební, obchodní), pozvánky, interní dokumenty 
apod. 



SK ČR není referenčním místem pro tento údaj, 
protože nemůže zaručit jeho správnost, trvalost 
ani jedinečnost (stejně jako je tomu např. u čísla 
ISBN/ISSN).  
Číslo by mělo být v případě použití, např. pro 
účely digitalizace, ověřováno v bázi ČNB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Nejlépe vám samozřejmě poradí kolegové  
 

 ULE301 je v SK ČR připsáno u 4079 záznamů 
 Cca 3700 připsáno přes formulář 
 Letos cca 700 přípisů 

 
 Najdete například  informace o bitvě u  

Chlumce  

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=005698565&local_base=SKC
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=005698565&local_base=SKC


Chcete-li se přidat : 
 volejte:221 663 206 
 napište: eva.svobodova@nkp.cz a miroslava.kendeova@nkp 

 Přijeďte:  
 

 

 

 

… nebo přijedeme my k Vám  

mailto:eva.svobodova@nkp.cz
mailto:miroslava.kendeova@nkp
http://www.caslin.cz/

