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Věc:   Zpráva z pracovní cesty 
Pracovník:  Mgr. Lenka Kovaříková 
Akce:   Seminář účastníků SK ČR 
Datum konání:  28. listopadu 2016 
Místo konání:  Praha, Městská knihovna v Praze 

Z pohledu UKN zajímavé: 

PhDr. Eva Svobodová – CASLIN v roce 2016 
 

SK ČR : 6,5 mil. záznamů, 285 144 digitalizované dokumenty, sklízení denně, za rok 1 mil. 

záznamů 

CARD (dříve ADR): 6603, sklízení jednou týdně 

ANL: 1,6 mil, 350 000 s fulltextem 

 

563.614 použití odkazu za rok 

448 knihoven přispívá, 36 přes OAI 

 

Záznam z pracovní skupiny: 

 od 1.1.2017 budou přijímány záznamy jen UTF-8 

 konec roku 2017 končí podpora UNI-MARC 

 zájem o zlepšení věcného zpracování záznamů 

 vzala na vědomí likvidaci lístkových katalogů CEZL a RSZP (nerealizováno) 

 dodržování standardů z pohledu knihovních systémů 

 CADR prohledatelný z mobilních zařízení, aktualizace 

 EBSCO – discovery service NK ČR 

 SK ČR na Twitteru 

 spolupráce s obalky.cz (od r. 2013) 

 možnost použití MVS přes VPK (možno dostat vyúčtování 

 duplicity – nejčastěji kvůli duplicitnímu ČNB, 015(není pro šedou a zahraniční litera-

turu), odbavuje Ingrid Vostrá 

 

Jana Militká – Centrální adresář knihoven a informační institucí v ČR 
 2014 připravené práce VISK 3 

 2015 vznikl ADR (sloučení ADR a Evidence knihoven MK ČR) 

 2016 CADR, školení v krajských knihovnách pro 85 knihoven, kontrola a editace zá-

znamů institucí (dávkou a přes formulář) 

 diskuze: otvírací doba v pobočkách, doporučení dodat ten nejdelší 

 6603 záznamů živých knihoven 

 zjednodušení MVS a VPK 

 zobrazení data na webu knihovny.cz 

 kontakt Mgr. Zdenka Manoušková 

PhDr. Marie Šedá – pilot, test, zkušenosti s CADR 
o sjednocení web, katolog, fb, mapy 

 

Lenka Hanzlíková - knihovny.cz 
 prozatím chybí zobrazování poboček 

 pracují za grafice (fotka, banery) 
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 propojení s CADR 

 

Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD - COSMOTRON  
 platforma ARL, pro paměťové instituce, zaměřeno na koncového uživatele 

 katalog: Krajská vědecká knihovna v Liberci, i malé knihovny 

 digitální repozitář: (Akademie věd ČR) přímo propojený s katalogem, politika otevře-

nosti, statistiky 

 digitální kronika: akce, výstavy 

 administrace: IPACu 

 ARL vypadá funkčně, ohebně 

 zabezpečují: SK Cinema, IS design, Interpi, CES online 

 partnerem společnosti Bibliotheca + 3M (RFID Technology), zajistí Biblioboxy > 

pomáhají zavádět nové technologie i s použitím jiných knihovních systémů 

 mají certifikát na služby 

 

PhDr. Hana Nová – RDA a seriály 
 konverze téměř 6000 záznamů do RDA, zařídila NK ČR 

 pole 591 záznam zkontrolován dle RDA 

 

PhDr. Marie Balíková – věcné zpracování 
 zpětné obohacování záznamů o údaje věcného zpracování 

 Databáze České MDT online – aktualizuje se, snaha o vytvoření indexu 

 geografické autority  

> pro vytváření nutno požádat o heslo pro webový formulář 

- regionální stratigrafické termíny 

 Kospektová schéma (možno navrhnout změnu) 

o 33 – Kulturní antropologie, Etnologie. Etnografie 

o 398 – Folklor. Lidová tradice 

o 572 – Fyzická antropologie 

o 78.011.26 – Populární hudba. Populární písně. Populární taneční hudba 

o dodefinování skupin Konspektu 
 


