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Správa o činnosti odboru súborných katalógov v roku 2015 
 
Odbor súborných katalógov (OSK) priebežne plnil svoju primárnu úlohu: tvorbu celoštátneho 
online  súborného katalógu periodík. Súčasne spravoval komplementárnu bázu dát Adresár 
knižníc SR a klasické súborné katalógy zahraničných kníh. Stálou súčasťou práce odboru bolo 
aj poskytovanie bibliograficko-informačných služieb používateľom. Odbor bol oslabený 
dlhodobou práceneschopnosťou 2 pracovníčok. 
 
Súborný katalóg periodík (SKP) 
Zber údajov 
Pripravili sme zber údajov o periodikách nachádzajúcich sa v knižničných  fondoch 525 
inštitúciách SR. Poskytli sme im  inštitucionálne výstupy zoznamov periodík v tlačenej 
i elektronickej forme z SKP a ďalšie podklady určené na aktualizáciu údajov. Návratnosť 
údajov o periodikách bola 84 percentná.  
 
Stav súborného katalógu periodík 
Do súborného katalógu periodík sme spracovali všetky získané údaje.  
Súborný katalóg periodík vzrástol o 2 703 nových bibliografických záznamov. Zredigovali sme 
21 390 bibliografických záznamov.  Celkový stav katalógu dosiahol 75 979 bibliografických 
záznamov seriálov rôzneho druhu ako aj  integrovaných zdrojov (napr. databázy, webové 
portály). Bibliografické záznamy sú doplnené vyše 184 tisíc textovými holdingovými 
záznamami, ktoré obsahujú lokáciu  inštitúcií SR a údaje o rokoch/ročníkov nachádzajúcich sa 
v ich fondoch. Holdingové záznamy vzrástli o 7 609 záznamov a zaktualizovalo sa celkom 36 
300 holdingov. V súlade so štandardom MARC 21 Formát pre autority bolo vypracovaných aj 
470 záznamov autorít pre korporácie rôzneho druhu. 
 
Spolupráca s inštitúciami SR a kooperatívna katalogizácia 
Na tvorbe SKP sa podieľalo kooperatívnou katalogizáciou celkom 16 inštitúcií. Vytvorili 108 
nových bibliografických a  907 holdingových záznamov a aktualizovali 1 225 bibliografických 
a 7 662 holdingových záznamov.  
 
Automatizovaný systém SKP 
V októbri prebehol ďalší upgrade systému Virtu na verziu 15.0. Webové nastavenia 
zobrazovania dát a rôznych filtrov sme zvládli po odbornej inštruktáži samostatne. Obnova 
verzie systému prináša vždy nevyhnutnosť opätovnej inštalácie pracovného klienta Virtua, čo 
negatívne ovplyvňuje ochotu podieľať sa na práci v SKP zo strany externých inštitúcií  
používajúcich iný automatizovaný systém. Aktualizácia priniesla aj výraznú zmenu webovej 
prezentácie SKP. Zrušenie možnosti voľného prezerania registrov, ktoré zvyšovalo úspešnosť 
identifikácie hľadaného dokumentu aj pri neúplných a nepresných informáciách, považujeme 
za negatívum novej webovej verzie Chamo. 
 
Metodická činnosť 
Spolupracujúcim inštitúciám OSK podľa potreby poskytoval konzultačnú a metodickú pomoc 
týkajúcu sa spracovania údajov v SKP podľa medzinárodných štandardov a podmienok 
systému Virtua. Všetkým sme pravidelne mesačne zasielali štatistické vyhodnotenia ich práce 
v báze SKP. Absolvovali sme 4 metodické návštevy v bratislavských kooperujúcich 
knižniciach. 

Pripravili sme nové vydania 5 príručiek a pracovných pomôcok, určených katalogizátorom pri 
tvorbe záznamov v SKP. Materiály sme vystavili vo formáte PDF na webstránke UKB - časť 
Súborné katalógy, ktorú sme podľa potreby aktualizovali. 
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Štatistika využívania SKP v roku 2015
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Zobrazené stránky

Návštevy

1/ Katalogizácia periodika v Súbornom katalógu periodík (MARC 21 a vybrané polia podľa 
RDA)  -  125 s. 
2/Medzinárodné desatinné triedenie (2015)  - výber znakov pre Súborný katalóg periodík     - 
80 s.  
3/ Predmetový register k vybraným znakom MDT pre SKP – 123 s.  + Pomocné znaky MDT 
  - 85 s. 
4/ Sigly inštitúcií na zápis holdingových údajov v súbornom katalógu periodík – 15 s.  
 5/ Názvy inštitúcií (abecedný register) a sigly – 15 s. 
 
Informa čná činnosť 
Rozhodujúcim bolo využívanie online SKP na internete. Počet návštev dosiahol 269 776 
a počet zobrazených stránok 638 801, čo sú najvyššie hodnoty za uplynulých 8 rokov. 
Štatistika počtu návštevníkov skončila mesiacom september pre zmenu verzie systému Virtua. 
Počet návštevníkov možno odhadom stanoviť na cca 30-40 tisíc. 
 
 

 
 
 

Rok Počet 

návštevníkov 

Počet návštev Zobrazené stránky 

2008        17 603  58 652   207 734 
2009        31 260  45 022   265 533 
2010       29 177  38 240   256 317 
2011       25 817  32 407   236 053 
2012       46 810  52 609   285 349 
2013     102 267 109 764  415 916 
2014      27 839 31 658 200 610 
2015     40 000 (odhad) 269 776 638 801 

 
Okrem toho pracovníci OSK poskytli e-mailom, telefonicky a osobne pre 584 používateľov 
vyše 1 070 bibliografických a lokačných informácií o periodikách z rôznych informačných 
zdrojov.  
 
Báza Adresár knižníc SR 
Pre bázu adresára sme získali aktuálne údaje o knižnično-informačných pracoviskách v 480 
inštitúciách SR, ktoré sme spracovali do bázy adresára pracujúcej v systéme ARL. 
Aktualizovali sme najmä názvy inštitúcií,  personálne údaje a kontaktné údaje. Do bázy 
pribudlo 10 nových inštitúcií, 6 inštitúcií hlásilo zrušenie knižnice. Ku koncu roka 2015 
adresár obsahoval záznamy celkom o 860 inštitúciách.  
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Súborné katalógy zahraničných kníh 
Celkový objem klasických súborných katalógov zahraničných kníh dosiahol 3, 017 328 mil. 
záznamov, novozaložených bolo 512 záznamov. Doplňovanie týchto lístkových katalógov je 
v útlme ale využívajú sa aj  naďalej v informačnej činnosti, najmä pri zisťovaní starších 
publikácií z 20. i 19. storočia.  
 
Ostatné  
Zahraničná cesta  
Dňa 27.11.2015 PhDr. Peter Čmelko zastupoval Univerzitnú knižnicu v Bratislave  
na seminári „Súborný katalóg ČR 2015“, ktorý organizovala Národná knižnica ČR vo veľkej 
sále Mestskej knižnice v Prahe. Seminár bol venovaný súčasnosti ale i bohatej minulosti 
súborného katalógu v Československu pri príležitosti 50. výročia prijatia vyhlášky č.110/1965 
o evidencii zahraničnej literatúry. Tento dokument dal na dlhú dobu právny základ tvorbe 
súborných katalógov v Československu a stanovil dve hlavné pracoviská v tejto oblasti –
dnešnú Národnú knižnicu v Prahe a Univerzitnú knižnicu v Bratislave a jej zodpovednosť za 
celoštátny súborný katalóg periodík.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PhDr. Čmelko v rozhovore s vedúcou 
oddelenia súborného katalógu NK ČR 
PhDr.. Evou Svobodovou 
 

 
 
 
 
 
Bratislava, 15. januára 2015 
Vypracovala: Lýdia Sedláčková, vedúca odboru súborných katalógov 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 

 


