
Správa o činnosti odboru súborných katalógov za rok 2018 

 

Prioritnými úlohami odboru súborných katalógov bolo najmä: 

 získanie a spracovanie údajov z knižníc SR zapojených do súborného 

katalógu periodík (SKP), 

 správa komplementárnej bázy dát Adresár knižníc SR,  

 metodická pomoc inštitúciám kooperujúcim na tvorbe SKP, 

 poskytovanie bibliograficko-lokačných informácií o periodikách a knihách, 

 správa klasických lístkových súborných katalógov zahraničných kníh. 

Na začiatku roka bola prijatá 1 nová pracovníčka. Počas celého roku 2018 v odbore 

pracovalo 10 zamestnancov z toho 4 pracovníci s vysokoškolským vzdelaním II. 

stupňa a 6 pracovníkov so stredoškolským vzdelaním. 

 

Súborný katalóg periodík (SKP) 

Stav súborného katalógu periodík 

V SKP bolo vytvorených 1 241 nových bibliografických záznamov. Aktualizovali sme 

14 321 bibliografických záznamov. K 31. 12. 2018 katalóg obsahoval 80 535 

bibliografických záznamov a 166 481 holdingových záznamov. Pri úpravách 

holdingov sme kládli dôraz najmä na správnosť lokačných údajov a údajov 

o ročníkoch nachádzajúcich sa vo fondoch jednotlivých inštitúcií. Pripisovali sme 

nové tituly, ktoré knižnice odoberajú, ale zároveň sme robili kontrolu vyradených 

ročníkov tak, aby informácie v SKP boli, čo najaktuálnejšie. Zrevidovaných 

bolo 40648 záznamov holdingov. 

Zber a spracovanie údajov 

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

fondoch 612 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 85 % 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. Taktiež spolupracujeme s Odborom 

digitalizácie a pravidelne do bibliografických záznamov vkladáme informáciu 

o zdigitalizovaných periodikách, zároveň prebieha kontrola aktuálnosti a správnosti 

už vložených URL adries. 

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 16 inštitúcií, ktoré vytvorili 33 a zredigovali 1 127 

bibliografických záznamov. Taktiež sa podieľali na tvorbe holdingových záznamov, 

ktorých vytvorili 591 a aktualizovali 7 042 záznamov.  

Opätovne sme nadviazali spoluprácu so Slovenskou ekonomickou knižnicou EU 

v Bratislave, ktorá s nami nespolupracovala od augusta 2017 z dôvodu odchodu 

pracovníčky do dôchodku. 

 

Adresár knižníc SR 

Priebežne sme aktualizovali a redigovali údaje v báze Adresár knižníc. Zaevidovali 

sme zrušenie troch knižníc, jedna knižnica bola zlúčená a 7 inštitúcií nám nahlásilo 

stagnujúce knižnice. Databáza obsahuje 935 záznamov knižno-informačných 

inštitúcií. Na webovej stránke našej knižnice budujeme, pravidelne aktualizujeme 

a zverejňujeme Abecedný zoznam inštitúcií a Zoznam sigiel inštitúcií. 

 

Bibliograficko-informačné služby 

V katalógu SKP sme zaznamenali 19 764 návštev a bolo zobrazených 481 717 

stránok za rok 2018.  



Okrem toho odbor súborných katalógov poskytol 331 bibliografických a lokačných 

informácií o periodikách pre 241 používateľov telefonicky, e-mailom alebo pri 

osobných návštevách používateľov UKB. 

Podľa požiadaviek Oddelenie prieskumu súborných katalógov pripravuje exkurzie, 

kde informujeme o činnosti nášho odboru a možnostiach využívania súborného 

katalógu periodík, adresára knižníc a informačných inštitúcií SR. 

 

Súborné katalógy zahraničných kníh 

Klasické súborné katalógy zahraničných kníh dosiahli počet 3 018 079 záznamov. Za 

tento rok pribudlo 139 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. 

 

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov 

V januári jedna pracovníčka absolvovala školenia a exkurzie určené pre 

novoprijatých zamestnancov. Školenia na rozšírené funkcie dochádzkového systému 

sa zúčastnili dvaja vedúci pracovníci. V máji sa traja pracovníci zúčastnili semináru 

o RDA, ktorý organizovala SNK v našej knižnici. V septembri sa celý odbor OSK 

zúčastnil prednášky o E. Kumlíkovi, riaditeľovi Knižnice Alžbetinej univerzity. Dvaja 

pracovníci odboru boli na seminári Skúsenosti a problémy súvisiace s 

implementáciou RDA v roku 2018, ktorý organizovala SNK v našej inštitúcii. Taktiež 

sme sa tam dozvedeli viac o portáli pre autority, ktorý nám predstavil Ing. Polonec  

z SNK. V decembri bola dvom pracovníčkam odboru umožnená účasť na workshope 

Problematika rozsiahlych periodických titulov, ktorý sa konal v MZK Brno. Podujatie 

bolo zamerané na prezentovanie aplikácie „Permoník“ v rámci projektu INPROVE, na 

ktorom sa podieľajú tri inštitúcie (NK Praha, MZK Brno, VKOL Olomouc). 

Všetci zamestnanci odboru sa aktívne podieľali na podujatiach organizovaných 

v rámci projektu Organizačná kultúra UKB. 

 

V Bratislave, 28. 1. 2019 

Vypracovala: Mgr. Miroslava Grešková, vedúca OSK 


