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2. Sledovat a prosazovat dobrou praxi v pøípravì bib-
liografických informací za pou�ití mezinárodních
standardù a doporuèení a pøijímat vhodná opatøení,
pokud  tyto standardy potøebují doplnit nebo modifi-
kovat.

3. Podporovat spolupráci s kni�ním obchodem pøi pøí-
pravì  bibliografických informací.

4. Sledovat a podporovat zveøejòování bibliografií v  elek-
tronické podobì, napø. prostøednictvím Internetu.

5. Hledat nové selekèní metody a u�ivatelská propojení
a  pøijímat v tomto smìru potøebná opatøení.

6. Sledovat a prosazovat zaøazování internetových in-
formaèních zdrojù do bibliografií.

7. Dùle�itost bibliografie propagovat v knihovnickém
�kolství a pøi výuce informaèních vìd.

8. Poskytovat informace o práci sekce a stálého výboru.
9. Propagovat èlenství v sekci s dùrazem na �ir�í  repre-

zentaci ve stálém výboru z geografického  hlediska.

Poznámky:

1) Èes. pøeklad z: Medium-Term Programme 1998-2001.
- Hague : IFLA Headquartes, 1998, s. 9-14.

2) Viz tamté�, s. 15-16, 22, 25-26, 29.
-S-

CASLIN  �  Souborný katalog ÈR
a  zahranièní  periodika

Souborné katalogy jsou obecnì uznávaným sekundár-
ním informaèním zdrojem.

CASLIN - Souborný katalog ÈR budovaný v Národní
knihovnì ÈR v oddìlení pro souborné katalogy se skládá
se tøí samostatných bází, SKK-knihy, ZP-zahranièní pe-
riodika a ADR-adresáø knihoven a institucí ÈR. Vývo-
jem  budování databáze ZP-zahranièní periodika se ve
svých èláncích zabývala Helena Dvoøáková.1) Pøipome-
nu jen, �e na základì vyhlá�ky 110/65 Sb. byla vedena
celostátní evidence zahranièní literatury, za kterou v rámci
bývalého Èeskoslovenska byla v oblasti periodik garan-
tem Univerzitní knihovna v Bratislavì. Po rozdìlení stá-
tu v roce 1993 pøe�la tato povinnost na Národní knihov-
nu ÈR, oddìlení pro souborné katalogy.

V bázi ZP-zahranièní periodika, která je zatím stále
budována v systému CDS/ISIS, je dnes ulo�eno pøes 45 000
titulù zahranièních periodik a jejich poèet, pøedev�ím díky
retrokonverzi, neustále roste. V bázi jsou uvádìna i sloven-
ská periodika, je� jsou od  rozdìlení státu chápána jako za-
hranièní. Jejich odbìr je proto uvádìn a� od roku 1993.

Údaje o odbìru a uchovávání periodik v knihovnách
jsou rozdìleny do dvou základních blokù. Odbìr po
roce 1991 (rok, kdy bylo zahájeno budování soubor-
ného katalogu v elektronické podobì), u nìho� je prù-
bì�nì oznaèován aktuální odbìr v daném roce na zá-
kladì hlá�ení asi 800 knihoven, a blok oznaèovaný
retro, v nìm� jsou údaje o odbìru od nejstar�ích dob
do roku 1990. Aktualizace údajù souèasného odbìru
probíhá prùbì�nì. Souèasnì s aktualizací odebíraných
titulù je do báze zpracovávána retrokonverze katalogù
a kartoték CEZL.

Retrospektivní katalog zahranièních periodik (RKZP)
je, zejména pro referenèní slu�by, velmi �ádaným sekun-
dárním informaèním zdrojem. Úspì�nost pøi vyhledávání
v tomto katalogu se odhaduje na 80 %. V lístkové, pøípad-
nì ti�tìné podobì v�ak pøedstavuje roztøí�tìný a tì�ko do-
stupný  informaèní aparát. Vzhledem k velmi intenzivní-
mu vyu�ívání je tento katalog ve velmi �patném fyzickém
stavu. V roce 1994 proto vznikl projekt retrospektivní kon-
verze soupisù a kartoték CEZL. Jde o úkol finanènì znaè-
nì nároèný, který by bez získání grantù nebyl  mo�ný
v takovém rozsahu,  v jakém je dnes uskuteèòován.

Práce na realizaci projektu byla zahájena díky získa-
ným grantùm  v roce 1996. Pøi zahájení práce na projek-
tu obsahovala báze ZP pøibli�nì 16 000 záznamù zahra-
nièních periodik od roku vydání 1976 do souèasnosti.
Soupisy z let 1965-75 obsahovaly periodika z tzv. �zápa-
du�, soupisy z tzv. �východního bloku� byly k dispozici
za léta 1972-78 z vybraných knihoven, vzhledem k tomu,
�e tyto èasopisy se centrálnì neevidovaly. Proto se tato
oblast v rámci celého souborného katalogu mù�e jevit
jako ménì úplná. Zpracování záznamù z tìchto soupisù
bylo rozdìleno do tøí fází:
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� ovìøení, zda je titul uvedený v soupisu zanesen v bázi
ZP,  zpracování údajù o odbìru do záznamù v bázi,
pøípadnì jen úprava rokù odbìru u pøíslu�né instituce;

� tituly,  které  nebyly v bázi ZP nalezeny, ale byly uve-
deny v soupisech, byly vyhledávány v bázi ISSN-com-
pakt a pøeèerpány  pomocí konverzních programù do
báze ZP a doplnìny o údaje odbìru jednotlivými insti-
tucemi; (Bibliografické zpracování tìchto záznamù
pøedstavuje propojení záznamù v pøípadì návaznosti
na jiný titul ji� v bázi ulo�ený, pøípadnì doplnìní MDT.)

� nenalezené tituly ze soupisù jsou doplòovány do báze
ruènì.

Po zpracování záznamù z let 1965-75 se  bìhem po-
mìrnì krátké doby  poèet periodik ulo�ených v bázi roz-
�íøil témìø na 40 000 titulù.

Tato etapa retrokonverze byla ukonèena v roce 1997.
Práce na projektu v�ak stále pokraèují, jak dokumentuje
následující pøehled rùstu poètu titulù v bázi:

rok realizace poèet záznamù vroèení

1995 16 000 1991-1995
1996 25 000 1976-1996
1997 40 000 1965-1997
1998 45 000 1527-1998

Dal�í, mnohem nároènìj�í etapou retrokonverze je
pøevedení záznamù zahranièních periodik od nejstar�ích
dob do roku vydání 1964 do elektronické podoby. Zá-
znamy retrospektivního katalogu zahranièních periodik
(RKZP), které tvoøí unikátní vrstvu souborného katalo-
gu, jsou dnes poznamenány intenzivním vyu�íváním a
jsou  znaènì po�kozené. Ka�dý záznam pøedstavuje obál-
ku s názvem periodika, v ní� jsou ulo�eny záznamy
z jednotlivých institucí, zpracované nejednotným zpùso-
bem. Rovnì� identifikaèní znaky institucí neodpovídají
dne�ním lokaèním znaèkám - siglám. První fází pøípravy
zpracování záznamù jednotlivých titulù pro pøepis do
elektronické podoby této vrstvy RKZP bylo:
� pøevedení znaèek institucí do souèasné podoby,
� ovìøení, zda instituce uvedená jako odbìratel je�tì

existuje,
� ovìøení, zda instituce fond periodik uchovává,
� vylouèení slovenských institucí,
� vylouèení titulù, které nebudou do báze zaneseny

z jiných dùvodù (torza, jednotlivá èísla nebo roèní-
ky ap.),

� ovìøení, zda je titul u� v bázi ulo�en nebo bude tøeba
zalo�it nový záznam.
Ne u v�ech institucí v�ak bylo mo�né ovìøit uchová-

vání jednotlivých titulù.

RKZP obsahuje pøibli�nì 85 000 titulù periodik,
z nich� je dnes v bázi ZP ulo�eno pøibli�nì 30 000 titulù,
z toho je cca 1600 titulù ze 16.-19. století. Nejstar�ím
ulo�eným titulem v bázi je Kalendarium hebraicum z roku
1527.

Do elektronické podoby zbývá pøevést je�tì 55 000
titulù, které jsou odbornì a pracovnì nejnároènìj�í. V�ech-
na tato periodika je tøeba bibliograficky  a lokaènì zpra-
covat, vytvoøit katalogizaèní podklad a ulo�it do báze ZP.
I pro tuto etapu byla zvolena stejná metodika pro pøeve-
dení záznamù do elektronické podoby, tedy:
� vyu�ití existujících záznamù v bázi ZP,
� naèerpání záznamù z ISSN - compactu  pøes pomoc-

ný program, zanesení do báze a doplnìní  o údaje
o odbìru (sigla odbìratele a roky),

� v pøípadì, �e titul nelze naèerpat ani z ISSN, je tøeba
uvedený záznam do báze opìt doplnit ruènì.
V letech 1998-2000 se pøedpokládá dokonèení èer-

pání z ISSN - compactu a ruèní zpracování záznamù do
báze ZP.

 K datu 10. 2. 1999 mìla báze ZP-zahranièní perio-
dika  46 435 záznamù. V aktuálních údajích o odbìru
jsou u� napøíklad u titulù Národní  knihovny ÈR, u nì-
kterých vysoko�kolských knihoven, ale i nìkterých od-
borných knihoven uvedeny údaje o pøedpokládaném
odbìru v roce 1999. Bìhem roku 1998 byly mimo bì�-
nou aktualizaci u knihoven Akademie vìd ÈR, ve spo-
lupráci s její ústøední knihovnou, aktualizovány i  údaje
o uchovávání star�ích roèníkù (údaje v bázi dosud buï
chybìly, nebo vycházely z pùvodních hlá�ení CEZL a
do báze byly pøeneseny v rámci retrokonverze). Po vy-
stavení báze na Internetu se projevilo  vyu�ívání tohoto
sekundárního zdroje snahou knihoven, zejména vyso-
ko�kolských a akademických, o spolupráci  se soubor-
ným katalogem pøi hlá�ení aktualizace (oprava chyb,
odpisy, zmìny názvù periodik, doplnìní návaznosti jed-
notlivých titulù ap., aktualizace retrospektivních úda-
jù), i zasíláním aktualizovaných údajù men�ími odbor-
nými knihovnami bez vyzvání. Aktivní pøístup knihoven
k této bázi souborného katalogu, pokud jsou hlá�ení
správná, pøesná a jednotná, usnadòuje správci nejen ak-
tualizaci, ale i redakci celé báze a zvy�uje tak její infor-
maèní hodnotu.

Prùbì�ná aktualizace probíhá na základì hlá�ení
o odbìru, knihovny ji zpracovávají do soupisù, které
jim zasílá oddìlení pro souborné katalogy. V soupi-
sech jsou uvedeny tituly, které knihovny v pøedcho-
zích aktualizacích nahlásily jako odebírané nebo ob-
jednané. Knihovny doplní do soupisu údaje o pokraèujícím
odbìru nebo jeho ukonèení, pøípadnì vyøazení titulu
z fondu. Soupis doplní o novì odebírané tituly, u nich�
by mìly uvést nejen pøesný název, ale i ISSN, zemi
vydání, jazyk a samozøejmì roky odbìru. Takto zpra-
covaná hlá�ení jsou postupnì zaøazována do báze za-
hranièních periodik. Èím kvalitnìj�í podklady knihov-
ny soubornému katalogu za�lou, tím rychlej�í je
zanesení údajù o jejich fondech do báze. Je tøeba do-
dat, �e v bázi ZP jsou pouze údaje, které knihovny
nahlásily buï v rámci CEZL (u retrokonverze), nebo
v aktuálních hlá�eních o odbìru zahranièních perio-
dik. Knihovny mohou svým aktivním pøístupem (ohlá-
�ení zmìn v odbìru ap.) samy ovlivnit kvalitu údajù
uvedených v bázi.
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Celá báze je v pravidelných zhruba tøítýdenních in-
tervalech konvertována do ALEPHu a zpøístupnìna na
WWW stránkách Národní knihovny.

Bázi ZP-zahranièní periodika lze na  Internetu  pro-
hlí�et podle rejstøíkù názvù, ISSN a korporací, vyhledá-
vat lze podle slov z názvù, korporací, podle ISSN, zemì
vydání, jazyka periodika nebo MDT. Ve vyhledaných
záznamech se kromì základních údajù periodika zobrazí
i údaje o odbìratelích - od roku 1991 pod návì�tím ve
fondu, do roku 1990 pod návì�tím retro. Vlastníci vyhle-
daného periodika jsou uvedeni siglou. Nalezené zázna-
my si u�ivatel mù�e poslat na svoji e-mailovou adresu ve
dvou formátech (u�ivatelském nebo UNIMARC).

Vlastníka periodika lze de�ifrovat v bázi ADR, která
je souèástí bází souborného katalogu. V ní  jsou uvedeny
nejen základní údaje o knihovnì (adresa a telefon, fax),
ale i e-mailové adresy a  WWW stránky, pokud se je po-
daøilo správci adresáøe zjistit a ovìøit. Ty pak umo�òují
u�ivateli propojení na tyto knihovny.

A kde lze bázi ZP-zahranièní periodika najít? Na ad-
rese www.nkp.cz pod klapkou katalogy, databáze nebo

pod klapkou odborné èinnosti a tam pod názvem Soubor-
ný katalog ÈR, kde jsou v�echny tøi báze uvedené v úvodu
tohoto èlánku. Nejjednodu��í cestou je  pøímá  adresa
alpha.nkp.cz/caslin/, na ní� jsou i informace týkající se
celého projektu CASLIN.

Poznámky:

1) Dvoøáková, Helena: Souborný katalog zahranièních
periodik ve fondech knihoven ÈR aneb konverze a
retrokonverze zase trochu jinak. - Informaèní bulle-
tin Národní knihovny, s. 14-17.
Dvoøáková, Helena:  Souborný katalog zahranièních
periodik v knihovnách Èeské republiky. Od kartoték
a soupisù CEZL k databázi v Internetu. Problémy kon-
verze a retrokonverze. - Národní knihovna, 1997 (8),
è. 2, s. 61-67.

Mgr. Danu�e Vyorálková
Národní knihovna ÈR


