
Správa o činnosti odboru súborných katalógov za rok 2016 

 

Tak ako po iné roky, tak aj v roku 2016 sme sa snažili zabezpečovať hlavne úlohy 

vyplývajúce z funkcie UKB ako správcu súborného katalógu periodík (SKP). Zároveň 

sme zabezpečovali správu komplementárnej bázy dát Adresára knižníc SR. 

Aktuálnosť údajov dosahujeme pravidelnou redakciou záznamov, dodržiavaním 

medzinárodných pravidiel a štandardov sa snažíme o čo najvyššiu kvalitu záznamov. 

Taktiež sme poskytovali konzultačnú a poradenskú činnosť pre knižnice podieľajúce 

sa na tvorbe SKP, koordinovali sme ich činnosť. Naďalej sme spravovali klasické 

súborné katalógy zahraničných kníh a poskytovali sme bibliograficko-informačné 

služby. V uplynulom roku bol Odbor súborných katalógov oslabený odchodom troch 

pracovníkov, nastúpila jedna pracovníčka, na konci roka 2016 v odbore pracovalo 9 

pracovníkov. 

 

Súborný katalóg periodík (SKP) 

Stav súborného katalógu periodík 

Všetky údaje, ktoré sa nám podarilo do SKP získať, sme spracovali. Vytvorili sme 

1 822 nových bibliografických záznamov, zredigovali sme 11 434 bibliografických 

záznamov. Súborný katalóg periodík k 31. 12. 2016 obsahoval 77 913 

bibliografických záznamov a 160 556 holdingových záznamov. Pri úpravách 

holdingov sme kládli dôraz najmä na správnosť lokačných údajov a údajov 

o ročníkoch nachádzajúcich sa vo fondoch jednotlivých inštitúcií. Do databázy 

pribudlo 5 048 nových holdingov a 39 890 záznamov holdingov bolo zrevidovaných. 

Vypracovaných bolo aj 38 nových záznamov autorít pre korporácie rôzneho druhu. 

Zber a spracovanie údajov 

Pripravili sme dva zbery údajov o periodikách nachádzajúcich sa vo fondoch 564 

inštitúcií SR. Vyhotovili sme im inštitucionálne výstupy zoznamov periodík z SKP, 

základné informácie z adresára knižníc SR a metodické usmernenia. Podklady sme 

zasielali v tlačenej i elektronickej forme. Po urgencii inštitúcií, ktoré údaje neposlali, 



sme dosiahli 98,5% návratnosť. Všetky hlásenia, ktoré nám boli doručené sme 

spracovali do SKP i Adresára knižníc a následne ešte prebehla kontrola správnosti 

spracovaných údajov. 

Spolupráca s inštitúciami SR 

Spolupracujúcim inštitúciám, ktoré sa podieľajú na kooperatívnej katalogizácií sme 

priebežne poskytovali konzultácie a metodickú pomoc. Vykonali sme aj jednu 

metodickú návštevu s cieľom zaškoliť novú pracovníčku. Pravidelne mesačne sme 

inštitúciám vyhotovovali a zasielali štatistické vyhodnotenie ich práce v SKP. Aktívne 

s nami spolupracovalo 19 inštitúcií, ktoré vytvorili 67 a zredigovali 1 070 

bibliografických záznamov. Taktiež sa podieľali na tvorbe holdingových záznamov, 

ktorých vytvorili 956 a aktualizovali 7 454 záznamov. 

 

Adresár knižníc SR 

Do adresára knižníc SR sme získali údaje od 524 inštitúcií v SR, všetky nadobudnuté 

údaje boli spracované. Aktívne vyhľadávame a zapisujeme do databázy ďalšie 

knižnično-informačné inštitúcie. Zapísali sme 27 nových inštitúcií a 13 inštitúcií hlásilo 

zrušenie knižnice. Momentálne adresár knižníc obsahuje 892 záznamov 

o inštitúciách. Naďalej budujeme a zverejňujeme na webovej stránke našej knižnice 

Abecedný zoznam inštitúcií a Zoznam sigiel inštitúcií. 

 

Informačná činnosť 

Kvalita našej práce sa odzrkadľuje aj v návštevnosti online SKP na internete. V 

našom katalógu sme zaznamenali 930 675 návštev a bolo zobrazených 2 483 140 

stránok za rok 2016. 

Pracovníci OSK poskytli 524 bibliografických a lokačných informácií o periodikách 

pre 306 používateľov. Informácie poskytujeme e-mailom, telefonicky a prezenčne. 

 

 



Súborné katalógy zahraničných kníh 

Klasické súborné katalógy zahraničných kníh dosiahli počet 3 017 757 záznamov. Za 

tento rok pribudlo 237 nových záznamov od 6 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 

Pracovníci nášho odboru sa zúčastnili školení o nových katalogizačných pravidlách 

RDA, ktoré sa konali v apríli, v máji a v septembri minulého roku. Organizovala ich 

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

avšak uvítali by sme, keby sme mali možnosť zúčastniť sa školenia RDA, ktoré bude 

zamerané na spracovanie seriálov. 

V decembri sa Odbor súborných katalógov zúčastnil školenia na praktické používanie 

systému digitálnej knižnice MediaInfo, ktorá sprístupňuje viac ako 1 000 000 

zdigitalizovaných strán dokumentov, okrem iného aj periodík. 

Tri pracovníčky nášho odboru navštívili Seminár  účastníkov 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. 2017 

Vypracovala: Mgr. Miroslava Grešková, vedúca OSK 

 

 

 


