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Souborný katalog ČR (www.caslin.cz) je otevřen všem knihovnám 

České republiky (odborným i veřejným) bez ohledu na to, jaký 

knihovnický systém používají. 

 

Obsahuje přes 5 milionů (5 018 960) záznamů českých 

i zahraničních monografií, seriálů i speciálních dokumentů. 
 českých - 1 890 870 

 zahraničních - 3 128 090 

 monografií - 4 580 246 

 seriálů - 152 298 

 speciálních dokumentů - 286 416 

 

Celkem do SK ČR přispívá 340 knihoven různého typu. 

http://www.caslin.cz/


V adresáři knihoven a informačních institucí (báze ADR) je 

132 knihoven muzeí a galerií, včetně Památníku národního 

písemnictví a bývalé Národní pedagogické knihovny – dnes 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského 

(dále jen „muzejní knihovny“). 

 



Do SK ČR přispívá 42 muzejních knihoven. 
 
Z toho 

 29 knihoven exportuje data ze svého katalogu 

 11 muzejních knihoven se připisuje přes on-line formulář 

 1 knihovna přispívá přes centrum (Souborný katalog knihoven 

regionu Bruntál) 

 1 knihovna posílá lístky, které správce SK ČR přepisuje 

 

 

+ 10 knihoven spolupráci testuje 

 
 



Muzejní a galerijní knihovny dodaly do SK ČR celkem 564 486 

záznamů. 

 
254 637 zůstalo ve vlastnictví některé z nich. 



Další formy spolupráce muzejních knihoven a Souborného 

katalogu ČR: 

 

 47 muzejních knihoven využívá formulář pro on-line 

aktualizaci odběrů seriálů, 4 aktualizují údaje o seriálech 

tradičně. 

 

 Z celkového počtu knihoven muzeí a galerií uvedených v 

adresáři je 42 připojeno k využívání služby MVS přes SK ČR. 



Důvody pro spolupráci knihoven muzeí a galerií se Souborným 

katalogem ČR, aneb co si můžeme vzájemně poskytnout... 

 

Knihovny Soubornému katalogu: 

 

 záznamy k „pokladům“ (ojedinělým dokumentům) – 

z celkového počtu záznamů v SK ČR tvoří záznamy muzejních 

knihoven ca 5%, ale téměř polovina z tohoto množství jsou 

unikátní záznamy 

 

 aktuální informace o vlastnictví a dostupnosti dokumentu 

 

 aktuální informace pro bázi ADR 

 



 

 

 

SK ČR knihovnám: 

 „Zviditelnění“ (propojení záznamů do báze ADR) 

 informace o dostupnosti dokumentů včetně informace 
o zhotovených digitálních kopiiích (propojení s bází ADR + 
propojení do výpůjčního systému vlastníka dokumentu) 

 interaktivní formuláře pro aktualizaci odběru  

 přebírání záznamů (http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html) 

 při dodávání dat do SK ČR v elektronické podobě kontrolu 
formálně logických chyb a kontrolu na UNIMARC, MARC21    

 školení pro knihovny (AACR2, školení na konkrétních 
pracovištích o spolupráci se SK ČR a používání formulářů)  

 smluvní podchycení spolupráce 

 

 

 

http://www.caslin.cz/
http://www.stk.cz/ZIG/TAB1_Z3950.html
http://sigma.nkp.cz/web/skc/cba001/cba001.htm
http://sigma.nkp.cz/web/skc/ola001/ola001.htm


Co je ke spolupráci potřeba? 

 

Fungující knihovnický systém (pro export dat z katalogů 

knihoven) nebo připojení k internetu (pro využívání on-line 

formulářů). 

 

Kdo se chce připojit k budování Souborného katalogu ČR,  

 najde informace na webu 

http://www.caslin.cz/spoluprace/dodavani-dat/ 

 

 může se se zeptat JAK? e—mailem: 

bela.moravcova@nkp.cz 
jan.matejovic@nkp.cz 

 
 nebo zavolat na tel: 221 663 205 
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On-line formuláře pro spolupráci: 

 

 Aktualizace záznamu – odběry periodik, odběry monografií 

 Evidence digitalizace – vložení informací o stavu digitalizace 

včetně odkazu na digitalizovanou kopii; zaslání žádosti na 

přidělení čísla ČNB – výhradně pro literaturu vydanou na území 

dnešní ČR (více informací o přidělování čČNB viz 

http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/ccnb/?searchterm=čí

slo čnb) 

 Aktualizace záznamu v bázi ADR 

 

Na práci s formuláři přidělujeme přihlašovací údaje a jezdíme 

školit přímo do knihoven. Školení je pro knihovnu zdarma 

(náklady hradíme z VISK I/9). 
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Děkuji za pozornost. 

 

 
jana.militka@nkp.cz 

eva.svobodova@nkp.cz 
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