
Správa o činnosti odboru súborných katalógov za rok 2017 

 

Odbor súborných katalógov zabezpečuje budovanie celoštátneho súborného 

katalógu periodických publikácií, koordinuje a plánuje rozvoj, tvorbu a správu 

súborného katalógu periodík. Pripravuje a implementuje medzinárodné a domáce 

štandardy, pravidlá a organizačno-metodické materiály. Rozvíja domácu 

a medzinárodnú spoluprácu v oblasti spracovania bibliografických a lokačných 

údajov do súborného katalógu periodík. Pripravuje koncepcie rozvoja a činnosti 

súborného katalógu periodík. Spravuje celoštátny systém sigiel inštitúcií Slovenskej 

republiky, zabezpečuje správu a sprístupňovanie súborných katalógov zahraničných 

kníh. Buduje bázu adresára knižníc a informačných inštitúcií SR ako 

komplementárnej bázy súborného katalógu periodík. V oblasti svojho zamerania 

poskytuje odborné metodické, konzultačno-poradenské a informačné služby.  

Na začiatku roka bola prijatá 1 nová pracovníčka, prvých 8 mesiacov roka pracovalo 

v odbore 10 zamestnancov, potom 1 pracovníčka rozviazala pracovný pomer s UKB 

a do konca roka sme pracovali v oslabení. 

 

Súborný katalóg periodík (SKP) 

Stav súborného katalógu periodík 

V SKP bolo vytvorených 1 419 nových bibliografických záznamov, zredigovali sme 

11791 bibliografických záznamov. K 31. 12. 2017 katalóg obsahoval 79 304 

bibliografických záznamov a 163 350 holdingových záznamov. Pri úpravách 

holdingov sme kládli dôraz najmä na správnosť lokačných údajov a údajov 

o ročníkoch nachádzajúcich sa vo fondoch jednotlivých inštitúcií. Zrevidovaných 

bolo 39 905 záznamov holdingov. 

Zber a spracovanie údajov 

V marci a v septembri sme pripravili zber údajov o periodikách nachádzajúcich sa vo 

fondoch 591 inštitúcií SR. Vyhotovili sme im inštitucionálne výstupy zoznamov 

periodík z SKP, základné informácie z adresára knižníc SR a metodické usmernenia. 

Podklady sme zasielali predovšetkým v elektronickej forme. Po urgencii inštitúcií, 



ktoré údaje neposlali, sme dosiahli 86,97 % návratnosť. Všetky hlásenia, ktoré nám 

boli doručené sme spracovali do SKP i Adresára knižníc a následne ešte prebehla 

kontrola správnosti spracovaných údajov. Naďalej vykonávame retrospektívnu 

katalogizáciu fondu periodík UKB a spracúvame bibliografické záznamy nových 

titulov periodík aj pre oddelenie periodík UKB. Pre oddelenie multimediálnych 

dokumentov sme spracovali 35 bibliografických záznamov mikrodokumentov 

periodík. 

Spolupráca s inštitúciami SR 

Spolupráca s knižnicami SR sa rozvíjala hlavne v oblasti kooperatívnej katalogizácie 

v SKP a získavania údajov o fonde periodík a údajov o inštitúciách. Spolupracujúcim 

inštitúciám sme priebežne poskytovali konzultácie a metodickú pomoc. Pravidelne 

mesačne sme im vyhotovovali a zasielali štatistické vyhodnotenie ich práce v SKP. 

Aktívne s nami spolupracovalo 17 inštitúcií, ktoré vytvorili 58 a zredigovali 1 350 

bibliografických záznamov. Taktiež sa podieľali na tvorbe holdingových záznamov, 

ktorých vytvorili 777 a aktualizovali 7 289 záznamov. 

 

Adresár knižníc SR 

Priebežne sme aktualizovali a redigovali údaje v báze Adresár knižníc, ktorú sme 

rozšírili o 48 inštitúcií, najmä obecných knižníc. Zaevidovali sme zrušenie knižníc v 9 

inštitúciách. Databáza obsahuje 934 záznamov knižno-informačných inštitúcií. Na 

webovej stránke našej knižnice budujeme a zverejňujeme Abecedný zoznam 

inštitúcií a Zoznam sigiel inštitúcií. 

 

Bibliograficko-informačné služby 

V katalógu SKP sme zaznamenali 20 919 návštev a bolo zobrazených 501 265 

stránok za rok 2017. Počet návštev i návštevníkov o niečo poklesol oproti štatistike 

z roku 2016, pretože od 1. 1. 2017 došlo k zmene spôsobu vykazovania. 

Okrem toho odbor súborných katalógov poskytol 348 bibliografických a lokačných 

informácií o periodikách a zahraničných knihách pre 256 používateľov telefonicky, e-

mailom alebo pri osobných návštevách používateľov UKB. 



 

 

Súborné katalógy zahraničných kníh 

Klasické súborné katalógy zahraničných kníh dosiahli počet 3 017 940 záznamov. Za 

tento rok pribudlo 183 nových záznamov od 2 inštitúcií v SR. Návštevnosť týchto 

katalógov nie je vysoká, ale ešte stále sa využívajú pri zisťovaní informácií o starších 

publikáciách z 20. a 19. storočia. 

 

Vzdelávanie pracovníkov 

Od januára bola do nášho odboru prijatá jedna nová pracovníčka.  Pripravili sme ju 

na samostatnú prácu, naučila sa pracovať s klientom Virtua, vytvárať a upravovať 

bibliografické záznamy i holdingy, zdokonalila sa vo vyhľadávaní v našich i 

zahraničných DB, bola zaškolená na poskytovanie bibliograficko-informačných 

služieb pre používateľov a taktiež sa zúčastnila školení a exkurzií určených pre 

zamestnancov v adaptačnom procese.  

V marci a v apríli počas 10 dní jedna pracovníčka absolvovala Kurz knihovníckeho 

odborného minima, ktorý organizovalo CVTI SR. V júni úspešne zložila predpísané 

skúšky a dostala osvedčenie o jeho absolvovaní.  

V máji sa dve pracovníčky zúčastnili exkurzie do Kabinetu rukopisov, starých a 

vzácnych tlačí a do reštaurátorských dielní UKB.  

Dvaja vedúci pracovníci absolvovali školenie Digitálny repozitár UKB, školenie na 

tému Informačná bezpečnosť, ochrana a zálohovanie dát a školenie pre prácu 

s elektronickým informačným systémom správy registratúry NUNTIO ASSR. 

Prednášku Citujeme s citace.com si vypočuli traja pracovníci odboru.  

Využili sme aj možnosť zúčastniť sa konferencií usporiadaných našou knižnicou: 

 Satelitná konferencia IFLA (2 pracovníčky) 

 Fond judaík v UKB (2 pracovníci) 

 Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických (3 pracovníci) 

 Periodiká v minulosti a súčasnosti (6 pracovníkov) 

 Konferencia CDA (3 pracovníci) 

V októbri sa konal 4. Knihovnícky Barcamp, na ktorom sa zúčastnili 3 pracovníčky. 



Pracovníci nášho odboru sa zúčastnili troch školení o katalogizačných pravidlách 

RDA, ktoré sa konali v apríli, v máji a v novembri. Organizovala ich Slovenská 

národná knižnica v priestoroch UKB. Školenia boli pre nás prínosom, hlavne školenie 

zamerané na korporatívne autority. 

Tri pracovníčky navštívili výročný seminár  Súborného katalógu ČR, ktorý sa konal 

v novembri v Prahe. Vypočuli sme si zaujímavé prednášky na tému súborného 

katalógu i Centrálneho adresára knižníc a informačných inštitúcií v ČR. S kolegami 

sme si mali možnosť vymeniť skúsenosti s katalogizáciou podľa nových pravidiel 

RDA. 

 

V Bratislave, 30. 1. 2018 

Vypracovala: Mgr. Miroslava Grešková, vedúca OSK 


