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Spolupráca a súborné katalógy

„Historicky jedným z prvých produktov knižni čnej 
kooperácie boli súborné katalógy , ktoré:

- združovali  nielen  sekundárne zdroje informácií, 
- ale aj ako prvé zabezpečovali spoločné využívanie 

technológií v katalogizácii.“

Steinerová, Jela: Strategické aspekty kooperácie v knižničných procesoch. 
- ITlib č. 2 (2002)
http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib024/stein.htm



kontinuita – spolupráca – otvorenos ť
dlhodobé princípy  súborného katalógu periodík

Súborný katalóg periodík sa vyzna čuje :
• kontinuálnym procesom tvorby,
• vytrvalos ťou,
• dlhoro čnou spoluprácou so širokým spektrom 

knižníc a informa čných pracovísk,
• legislatívnym zázemím,
• poznávaním potrieb a požiadaviek,
• implementáciou medzinárodných noriem, 

pravidiel a 
• reflektovaním nových technológií.



Kontinuita

Princíp kontinuity sa logicky naplnil    
nadväznos ťou a rozvinutím:

• katalógu zahrani čných periodík budovanom 
na báze celoštátnej evidencie zahrani čnej 
literatúry ako
- CEZL klasický katalóg,  
- ASSKP automatizovaný online dostupný 
katalóg (od r.1983). 



Spolupráca

• Domáca (národná)
Na tvorbe katalógu  sa  dlhodobo podieľa vyše 400 inštitúcií SR :  
národná knižnica, všetky vedecké knižnice,  akademické knižnice, 
knižnice rezortu zdravotníctva, Slovenskej akadémie vied, cirkevné
knižnice, knižnice múzeí a galérií, veľkých  i menších firiem,  
výskumných inštitúcií i zahraničných inštitúcií.

• klasická spolupráca zasielaním údajov o stave fondu 
periodických dokumentov

• kooperatívna katalogizácia (začiatok v systéme 
ALEPH, pokra čovanie v systéme Virtua)



Kooperatívna katalogizácia

• CVTI SR
• Ústredná knižnica SAV

• Slovenské národné múzeum
• Slovenská ekonomická knižnica
• Slovenská pedagogická knižnica

• Slovenská národná knižnica
• Slovenská po ľnohospodárska 

knižnica
• Štátna vedecká knižnica Banská

Bystrica
• Štátna vedecká knižnica Prešov

• Štátna vedecká knižnica Košice
• Katolícka univerzita Ružomberok
• Univerzitná knižnica v Bratislave

V štádiu o čakávania, resp. obnovy:
• Prešovská univerzita
• Technická univerzita Košice
• Univerzita Komenského Bratislava

Privítame všetky  knižnice:

- zapojené do Slovenskej knižnice
- aj knižnice s inými informačnými 

systémami ako Virtua

Pracovný klient Virtua



Spolupráca

• medzinárodná
CASLIN, Národní knihovna ČR, Vědecká
knihovna Olomouc, Moravská zemská knihovna
Brno

• SRN Bielefeld – systém JASON 1999-2003
• ISSN – medzinárodný systém ISSN



OPEN  LIBRARY  
PROGRAM  

2001
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ÚAK Bratislava
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2007



otvorenos ť

SKP bol a je otvorený  pre všetky inštitúcie SR 
i spoluprácu s inými obdobnými systémami



Katalógy a bibliografie v systéme Virtua
spravovanom SNK Martin
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Adresár knižníc 
– komplementárna báza dát –





Aktualizácia údajov v Adresári





Čo podporuje spoluprácu
• spolo čný cie ľ
• účelná de ľba práce
• koordinované nasadzovanie technických 

prostriedkov vrátane informa čných systémov
• podpora používania národných 

a medzinárodných predpisov, štandardov 
a odporú čaní

• vzájomná výmena informácií
• vzdelávanie a školenie personálu
• schopnos ť kompromisov



Negatívne vplyvy

• nedostatok finan čných prostriedkov, 
• závislos ť na časovo a rezortne ohrani čených 

grantoch, 
• bariéry medzi rezortami, 
• neochota meni ť pracovné postupy (stret  lokálnych 

pracovných postupov), 
• obavy zo straty suverenity,
• stret  lokálnych záujmov a lokálnych softvérov,
• nedostatok spätnej väzby od užívate ľov.



Pravidlá, normy, štandardy
- klady spolupráce -

Základné podmienky pre kooperáciu:

• dodržiavanie štandardov, 
• dodržiavanie formátov dát,
• používanie zhodných katalogiza čných 

pravidiel (AACR2R)  a 

• komunika čného protokolu Z39.50



Teoretické modely, materiály IFLA, 
medzinárodné pravidlá

Resource Description and AccessRDA

Functional Requirements for Subject Authority RecordsFRSAR

Functional Requirements and Numbering of Authority
Records

FRANAR   

Functional Requirements for Authority DataFRAD

Functional Requirements for Authority DataFRBR  



RDA: Resource Description and Access

náhrada AACR2

http://www.rdaonline.org /

• RDA - nový štandard pre popis prameňov a dostup k 
nim, pripravený pre digitálny vek,

• RDA má poskytnúť komplexný súbor pokynov pre popis 
prameňov
a prístup k nim - pre všetky typy obsahu a médií

• stavia na základoch položených AACR2 a na 
teoretickom modeli FRBR, ktorý poskytuje pojmový 
základ pre RDA

• RDA bude využívať aj model FRAD (Functional
requirement for authority data - Funkčné požiadavky na 
autoritatívne údaje) ako základ pre  tvorbu autorít)



FRBR 
Functional Requirements
for Bibliographic Records



FRBR

FRBR zahŕňa:

• koncep čný model entít , vz ťahov a vlastností, 

• stanovuje konkrétne úlohy, ktoré majú bibliografické
záznamy  sp ĺňať: 
nájs ť, určiť, vybra ť, získať

• odporú ča rad prvkov na zaradenie do národných 
bibliografických záznamov  



Konsolidované medzinárodné odporú čanie 
pre bibliografický popis

• IFLA r. 2007 vydanie „konsolidovaných“ pravidiel ISBD  



Konsolidované ISBD

• Spája v sebe odporúčania pre popis všetkých druhov dokumentov
v súlade s modelom FRBR

• R.2009 má vyjsť upravené vydanie so zmenenou štruktúrou. 
Zásadná zmena :
• doplnenie novej oblasti popisu a jej harmonizácia s ostatnými 

oblasťami,
• príklady budú publikované samostatne a budú podrobnejšie -

v 16 jazykoch.
Nová oblas ť – 0 
• Všeobecné označenie materiálu (GMD) bude ako samostatná

položka
• Povinnosť označenia „obsah/nosič“ (content/carrier) alebo 

obsah/médium
• Bude slúžiť aj pri filtrácii záznamov podľa druhov dokumentov



Publikácie, príru čky



Súborný katalóg periodík 
a príru čky na webe UKB

www.ulib.sk



Stav a využívanie SKP

60 914 bibliografických záznamov
137 095 holdingových záznamov

20 671 /1 mesiac
5,7  /1 návšteva

3 580 /1 mesiac2 353 /1 mesiacPriemer

186 04132 227  21 230I.- IX. 2009

Zobrazené
stránky

NávštevyNávštevníciObdobie



SKP a používatelia

• Používateľské správanie 
• Možnosti vyhľadávania
• User friendly ? 



Integrácia
Podporova ť integráciu súborných katalógov s ostatnými systémam i 

médií, služieb a produktov . Pôvodné funkcie obohacovať ďalšími 
možnosťami a funkciami uľahčujúcimi a rozširujúcimi možnosti získavania 
informácií. 

Návrh stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na r. 2008-2013
1.2.7 Riešiť virtuálne prepojenie a využívanie katalógov a informačných zdrojov 

v heterogénnych systémoch v knižniciach, archívoch, univerzitách, 
múzeách, výskumných pracoviskách s cieľom dosiahnuť väčšie zblíženie a 
súčinnosť všetkých pamäťových inštitúcií. 

Jeden z k ľúčových cie ľov :
- jednotné, jednoduché, prehľadné intuitívne miesto vstupu do 

rôznych typov prameňov a informácií



Ľudský aspekt spolupráce
medzi knižnicami vždy ide o spoluprácu

konkrétnych ľudí



.                                      Dr. J. Emler                                        Ing. V. Kútik
1919-1930                                          1959-1986Významné osobnosti



Za pozornosť ďakuje
Všetkým spolupracujúcim knižniciam, 

kolegyniam a kolegom 
ďakujeme za dlhoro čnú spoluprácu !


