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Záznam v Souborném katalogu ČR 



Souborný katalog ČR  
  - propojení s bází ADR   

 V SK ČR uvedena sigla vlastníka dokumentu  
z ADR se přebírá zkrácená podoba názvu 
vlastníka + město 

 V SK ČR možnost zobrazit na mapě vlastníky 
dokumentu - z ADR se přebírá GPS 

 Ze SK ČR je možnost odeslat objednávku 
MVS – údaje o žádající i požádané knihovně 
se přebírají z ADR 

 

Funkce musí být zachovány 

 



Báze ADR - obsah 

 Knihovny spolupracující  na budování CEZL  
a posléze Souborného katalogu ČR  - 
www.caslin.cz nebo 
http://aleph.nkp.cz/cze/skc 

 Knihovny, které využívaly systém MVS pro 
své uživatele 

 Knihovny, které chtěly být v ADR evidovány 
a požádaly o přidělení sigly  

 

 

 

 

 

 

http://www.caslin.cz/
http://aleph.nkp.cz/cze/skc


 
Báze ADR vznikla v roce 1996  
sloučením adresářů dvou samostatných  
oddělení NK ČR  

OSK - spravuje údaje o odborných knihovnách 
(vysokoškolské, akademické, knihovny výzkumných 
ústavů, lékařské, knihovny státních orgánů, 
kulturních, církevních a školských institucí) 
zdenka.manouskova@nkp.cz  

KI - spravuje údaje o veřejných knihovnách 
(ústřední, krajské, městské i obecní knihovny) 
bedriska.stepanova@nkp.cz 
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Evidence knihoven  MK ČR 

257/2001 Sb. -ZÁKON  ze dne 29. června 2001 o 
knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb   (knihovní 
zákon)  

 Evidence knihoven  - § 5 

(1) Ministerstvo vede evidenci knihoven, která je veřejnosti 
přístupným informačním systémem.  
 
(2) Návrh na zápis do evidence knihoven (dále jen "návrh") 
podává provozovatel knihovny.   

Atd.…… 

 

Evidence knihoven  MK ČR dostupná na webu 
MK ČR v podobě excelovské tabulky  

 



Evidence knihoven MK ČR 

http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/evidence-a-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-443/


Báze ADR 
Před sloučením  ADR a EK MK ČR 

Obsahovala : 

 celkem  3459   záznamů 

  1994 „živých“ institucí (pravidelně aktualizovaných) 

 z toho  965 knihoven odborných institucí 
a  1027 „veřejných“ knihoven  

  1465  zaniklých institucí (zachování kontinuity 

např. možnost dohledat jejich fondy v jiných knihovnách) 

 



Evidence knihoven MK ČR 
Před sloučením  ADR a EK MK ČR 

6539  řádků v Excelu obsahovalo: 

 6100 „živých“ institucí / z toho 1426 
bylo již součástí báze ADR ( tyto se do CADR 

nepřevzaly)  

 439 zaniklých institucí  ( tyto se do CADR 

nepřevzaly)  

Celkem k převzetí do CADR  4674 
knihoven 
 (vlastní typologie knihoven – nepřevzata do CADR)  



Nová struktura dat CADR 
z 28.5.2015 Zasedání sekce SDRUK (PhDr.Vít Richter) 

Základ struktury – Adresář knihovnen a inf. Institucí ČR 

• Doplnění údajů: KK + CPK 

 • Kategorizace knihoven (změna stávající) 

 • Provozní doba 

 • Speciální služby (např. bezbariérovost) 

 • Pobočky 

 - Pobočka se samostatnou siglou 

 - Pobočka jako vnitřní organizační složka knihovny 

• Stanovení povinných a nepovinných údajů 

 Povinné údaje: zobrazují se v CADR a CPK + potřeba SK ČR 

 Nepovinné údaje – pro potřeby dílčích adresářů 



Termíny – hrubý odhad 
z 28.5.2015 Zasedání sekce SDRUK (PhDr.Vít Richter) 

 10.12.2014 podání projektu VISK 3 

 Leden – březen: návrh nové struktury dat a funkcí 
databáze 

 Duben – květen: vytvoření databáze, testování, 
formuláře 

 Duben – říjen: Sloučení ADR a Evidence MK, kontrola na 
duplicity, přidělení sigel 

 Listopad a další měsíce: aktualizace a doplnění dat:  KK, 
PK, knihovny 



Současný stav  
- Různá kvalita záznamů  

Původně v ADR  Převzaté z EK 



Co jsme z Evidence knihoven MK ČR  
mohli převzít 

 Číslo EMK  

 Název 

 Adresu 

 Přináležitost k územnímu celku  

 Název provozovatele  
 (doplnili  jsme i do záznamů, které už v bázi  ADR byly dříve) 

 



Co jsme k novým záznamům doplnili 

 Siglu 

 GPS (souřadnice pro zobrazení na 
mapě) 

+ novou typologii knihoven  
 (doplnili jsme i do záznamů, které už v bázi  ADR byly dříve) 

 

 Co jsme opravovali  

Překlepy - špatné zařazení k územnímu 
celku – názvy – chyby v adresách a PSČ  



Co v CADR u nových záznamů chybí 

 Odpovědné osoby 

 www stránky knihovny  

 e-mail a telefony 

 Link do on-line katalogu knihovny 

 Informace o MVS / ceníky 

 Kontaktní údaje na provozovatele 

 E-mail na adresu osoby odpovědné nadále za 
aktualizaci konkrétního záznamu v CADR (píše 
se do poznámky pro správce báze)  

Předpokládáme, že doplní KK, PK, knihovny samy -  každé 
jsme přidělili heslo do on-line formuláře k opravám v CADR 

 

 

 



Co je možné do všech záznamů v 
CADR  doplnit a dříve tam nebylo 
(požadavky od CPK) 

 Funkce knihovny  (např. profesionální, 

neprofesionální, obsluhovaná ….) 

 Speciální služby  

 Provozní /otevírací dobu  ? 

                   (dohoda  na schůzce KK) 

 Údaje o provozovateli (vyžádalo si MK ČR) 

 Zapojení do projektů (vyžádali si tvůrci CPK) 

     



 Ukázky formuláře – ty   změněné 



Speciální služby 

 









Doplňování údajů do CADR 

Předpokládáme, že údaje doplní  

 Krajské knihovny  

 Pověřené knihovny 

 Knihovny samy 

Každé knihovně jsme přidělili heslo k 
opravám do on-line formuláře v CADR  

+  KK mají centrální heslo pro svůj kraj 

Pověřené knihovny ho mohou dostat pro region  

 



Školení  v MSVK Ostrava  



Co jsme zjistili na prvním školení 

 Dohledat potřebné chybějící údaje bude 
vyžadovat použití více zdrojů a součinnost více 
subjektů 

 názvy knihoven jsou v různých zdrojích 
uváděny různě ( EK MK ČR, webové stránky 
knihoven, regionální adresáře, zřizovací listiny) 

 v regionu  se mohou  objevit knihovny, které 
zatím v CADR nejsou – nutno požádat o 
přidělení sigly www.caslin.cz 

 Čas pracoval proti nám  - při slučování bází 

mohly vzniknout duplicity 

 POZOR čí adresu doplníte do báze jako adresu osoby, 
která odpovídá za aktualizaci údajů v záznamu 

 

http://www.caslin.cz/


Současný stav CADR - statistika 

 6269  záznamů „živých“  knihoven 

 Z toho  

  odborných 986  

  a veřejných 5283 

 

Celkem jsme dosud převzali z Evidence 
knihoven  MK ČR   4273 knihoven  

   



Aktualizace v CADR  
on-line v budoucnosti ?  

   Nutno rozhodnout,  jak bude probíhat  
aktualizace dat v bázi CADR po 
dokončení doplňování potřebných 
chybějících údajů   

 23.11.2015 – schůzka RF 

 

   (zatím byly knihovny oslovovány 
správcem báze ADR minimálně 1x 
ročně se žádostí o potvrzení správnosti 
dat v ADR  nebo jejich aktualizaci) 

 

 
 



 … a ještě stav projektu 

  Adresář knihoven na  


