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Souborný katalog ČR - výsledek a 
nástroj spolupráce mezi 

knihovnami           
Eva Svobodová           

 
     Čtenář nenašel ve vaší knihovně to, co hledal? 
 
      Chcete mu pomoci získat vytouženou knihu nebo časopis? 
 
      Odešlete objednávku MVS do jiné knihovny. 
 
      Odpověď na otázku, do které knihovny máte objednávku MVS poslat, najdete nejrychleji 
v některém ze souborných katalogů. 
 
      Jedním ze souborných katalogů vytvářených na území České republiky je Souborný katalog 
ČR. Tento katalog je reálným výstupem projektu CASLIN (Czech and Slovak Library Information 
Network), jehož počátky sahají do roku 1991. Od roku 1995 je katalog přístupný na internetu. Do 
roku 1996 obsahoval jen záznamy zahraniční literatury a byl pouze soubornou databází, 
nedocházelo k deduplikaci záznamů. Záznamy seriálů a monografií byly zpřístupňovány ve dvou 
samostatných bázích. V roce 1997 začal Souborný katalog ČR přijímat záznamy i českých 
monografií a zprovozněny byly externí deduplikační programy. V roce 2002 přibyla možnost přijímat 
kromě záznamů monografií i záznamy speciálních druhů dokumentů a v roce 2003 došlo ke spojení 
dosud samostatně budované a zpřístupňované báze monografií a speciálních druhů dokumentů a 
báze zahraničních seriálů (báze KZP) v bázi jednu (báze SKC) a bylo zahájeno přijímání záznamů 
českých periodik. 
 
      V roce 2005 byla po deseti letech usilovné práce dokončena retrokonverze Retrospektivního 
katalogu zahraničních periodik, vybudovaného v Národní knihovně ČR v šedesátých letech. 
 
      V současné době nabízí Souborný katalog ČR k využití téměř 3 miliony záznamů. Z toho 2 751 
263 tvoří záznamy monografií, 136 072 záznamy časopisů a 104 500 záznamy speciálních druhů 
dokumentů. 
 
      Na budování Souborného katalogu ČR se podílí v oblasti monografií a speciálních druhů 
dokumentů téměř 100 knihoven, které posílají data do Souborného katalogu ČR v elektronické 
podobě. V oblasti seriálů spolupracuje na budování Souborného katalogu ČR cca 450 knihoven a 
informačních institucí, které pravidelně aktualizují údaje o odběru seriálů. Aktualizace odběrů 
provádějí knihovny pomocí příslušného formuláře on-line přímo v záznamu v bázi Souborného 
katalogu ČR nebo zasílají e-mailem (popř. poštou) hlášení o změnách, které zapisuje do záznamů 
správce databáze. Možnost opravovat údaje o odběrech seriálů on-line má celkem 154 knihoven a 
v letošním roce byla tato možnost využita již ve více než 11 300 případech. Do Souborného 
katalogu ČR přispívají knihovny vědecké, vysokoškolské, knihovny výzkumných ústavů a ústavů 
ČSAV, knihovny muzeí a galerií i knihovny veřejné. Přehled spolupracujících institucí je k dispozici 
na adrese http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/spolupracujici-knihovny/ . 
 



      Souborný katalog ČR slouží jak běžným uživatelům, tak knihovníkům. 
 
      Běžnému uživateli nabízí: 
- možnost vyhledat dokument 
- možnost zjistit, která knihovna má dokument ve fondu 
- možnost ověřit, zda je dokument v dané knihovně právě dostupný 
- vyhledat dokument jinde 
- možnost zobrazit plný text, získat abstrakt článku atd. (u seriálů) 
 
      Souborný katalog ČR najde uživatel na internetu na následujících adresách: 
 
      http://skc.nkp.cz  
 
      http://www.caslin.cz  
 
      Zatímco na adrese http://skc.nkp.cz lze pouze vyhledávat konkrétní dokumenty, na adrese 
http://www.caslin.cz má uživatel kromě vyhledávání též možnost získat řadu informací o 
Souborném katalogu ČR a způsobech jeho vytváření. 
 
      Výsledkem vyhledávání v Souborném katalogu ČR může být: 
- zobrazení jednoho konkrétního záznamů 
- zobrazení seznamu vyhledaných záznamů (např. pokud vyhledaný dokument vyšel v několika 
vydáních) 
- záporná odpověď: "Váš požadavek na vyhledávání nenalezl žádné odpovídající záznamy" 
 
      V případě zobrazení jednoho konkrétního záznamu má uživatel možnost zjistit informace o 
knihovně, která dílo vlastní, a to kliknutím na siglu konkrétní knihovny, např. ABE 288 za návěštím 
Ve fondu, nebo zjistit, zda je v konkrétní knihovně dokument právě k dispozici, a to kliknutím na 
siglu konkrétní knihovny, např. UOG001 a ABE288 za návěštím Lokální záznam. 
 
      Poznámka: Souborný katalog ČR je katalog heterogenní, a to jak ve smyslu, že obsahuje 
záznamy knihoven různých typů, tak ve smyslu, že obsahuje záznamy knihoven, které používají 
různé automatizované knihovní systémy. 
 
      Souborný katalog ČR je budován v systému ALEPH 500. 
 
      Knihovníkům Souborný katalog ČR nabízí: 
- vše, co běžnému uživateli 
- možnost objednat pro běžného uživatele dokument prostřednictvím MVS 
- stahování záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50 
- stahování záznamů přes webové rozhraní Souborného katalogu ČR (platí jen v případě, že 
knihovna spolupracuje na budování Souborného katalogu ČR) 
- kontrolu správnosti zpracování záznamů (platí jen v případě, že knihovna dodává záznamy do SK 
ČR v elektronické podobě) 
 
      Ze Souborného katalogu ČR lze odeslat objednávku MVS na výpůjčku dokumentu nebo 
objednávku na zhotovení kopie dokumentu nebo jeho části. Možnost odeslat objednávku má pouze 
registrovaná knihovna, tj. knihovna, které správce Souborného katalogu ČR přidělil heslo, které 
umožňuje přístup k této službě. Objednávku je možno zaslat jen do knihovny, která přispívá do 
Souborného katalogu ČR a souhlasí s přijetím objednávky MVS ze Souborného katalogu ČR. K 
vyplnění objednávky slouží příslušný formulář, který je možno otevřít pouze z konkrétního 
zobrazeného záznamu. Jeho vyplnění je velmi jednoduché a trvá méně než jednu minutu. O 
odeslání objednávek MVS je vedena v Souborném katalogu ČR statistika, která sleduje nejen počty 
odeslaných objednávek, ale též informace o tom, která knihovna objednávku odeslala, která 
knihovna byla požádána a co bylo objednáno). V současné době je do služby MVS v prostředí 
Souborného katalogu ČR zapojeno 112 knihoven. 
 
      Souborný katalog ČR je v principu otevřen všem knihovnám, malým i velkým, odborným i 



veřejným. Pokud má konkrétní knihovna zájem spolupracovat na jeho budování - je vítána. Existuje 
několik forem spolupráce: 
- dodávat záznamy do SK ČR elektronicky - pak je vstupenkou do SK ČR dodržování dohodnutých 
knihovnických standardů. Pokud se rozhodnete spolupracovat na budování Souborného katalogu 
ČR a zasílat nám záznamy ze svého fondu v elektronické podobě, můžete využít kromě informací 
na adrese http://www.caslin.cz i možnost kontaktovat nás telefonicky na čísle 221 663 206 nebo e-
mailem mailto:helena.wagnerova@nkp.cz ; 
- připisovat dokumenty (monografie i seriály) do Souborného katalogu ČR prostřednictvím 
elektronického formuláře on-line přes webové rozhraní. Tuto možnost zatím využívá 154 knihoven 
pro seriály a 3 knihovny pro monografie. Pokud o tuto formu spolupráce máte zájem, rádi vás 
vyškolíme. Kontaktujte nás na adrese mailto:dana.vyoralkova@nkp.cz nebo 
mailto:eva.svobodova@nkp.cz ; 
- připojit se do MVS v prostředí SK ČR ať už jako uživatelé nebo dodavatelé. Kontaktujte nás na 
adrese mailto:zdenka.manouskova@nkp.cz ; 
- aktualizovat on-line údaje o vaší knihovně v bázi ADR - Adresáři knihoven a informačních institucí 
(pro veřejné knihovny platí kontaktní adresa mailto:ivo.hoch@nkp.cz a pro odborné knihovny 
adresa mailto:zdenka.manouskova@nkp.cz . 
 
      Správce souborného katalogu ČR rád a ochotně zodpoví všechny vaše dotazy a poskytne 
potřebné konzultace. 
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