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Abstrakt: Tento příspěvek informuje o  způsobu a  současném stavu zpracování fondů 19.  století 
v Národní knihovně ČR. Zpracování probíhá od roku 2000 v Oddělení jmenného popisu, za tu dobu 
došlo ke zpracování cca 77 500 1 svazků. Stejně jako ve zpracování fondů 20. a 21. století došlo i zde 
v průběhu posledních 18 let k určitým změnám. Změny se týkaly pojetí zpracování vícesvazkových 
a seriálových publikací, formátu, ve kterém jsou záznamy vytvářeny, i katalogizačních pravidel.
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Příspěvek je svým způsobem aktualizací příspěvku, který na této konferenci v roce 2002 před-
nesla vedoucí Oddělení jmenného popisu PhDr. Jaroslava Svobodová. 2 Impulsem k napsání 
současného příspěvku pak byla relativně rozšířená a při různých příležitostech přiživovaná 
představa o  tom, že uzavřením práce na  lístkovém katalogu Bibliografie 19.  století přestala 
Národní knihovna fondy 19. století systematicky zpracovávat. 

ODDĚLENÍ RETROSPEKTIVNÍ BIBLIOGRAFIE
Před rokem 2000 probíhalo zpracování fondů 19. a  20.  století v Oddělení retrospektivní 
bibliografie. Výstupem činnosti oddělení byl lístkový katalog, který je dnes v digitální podobě 
přístupný na internetu. 3 Původní katalogy jsou uchovávány v budově Centrálního depozi-
táře Národní knihovny v Praze-Hostivaři. 4 Fondy 19.  století byly zpracovány do katalogu 
s  názvem Bibliografie 19. století. Tento katalog obsahuje jazykově české dokumenty bez 
ohledu na místo vydání. V Bibliografii 19.  století nalezneme všechny dohledané exempláře 
v rámci Národní knihovny i v rámci České republiky [1] (v žádném případě se ale nejedná 
o úplný soupis všech exemplářů na území České republiky 5). Nezřídka se tedy setkáme s tím, 
že v katalogu nalezneme dokument, který Národní knihovna nevlastní [2]. 

ZPRACOVÁNÍ FONDŮ 19. STOLETÍ OD ROKU 2000
V roce 2000 došlo k rozdělení Oddělení retrospektivní bibliografie na dvě části, jedna zpra-
covává knižní produkci 19. století, druhá knižní produkci 20. století v rámci retrokonverze. 

Zpracování fondů 19. století je od té doby jednou z činností Oddělení jmenného popisu. 
Začalo se tím se systematickým zpracováním fondů 19. století do elektronického katalogu, 
záznamy jsou ukládány do knihovního systému ALEPH a zpřístupněny v bázi NKC. 6

1 V tomto příspěvku jsou používána čísla aktuální k 23. 7. 2018.
2 SVOBODOVÁ, J. Informace o zpracování fondů 19. století v NK ČR. In: Problematika historických a vzácných 

knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. 11. ročník odborné konference. [online] Olomouc: Vědecká Knihovna 
v Olomouci, 2002. [vid 20180917] Dostupné z: https://www.vkol.cz/cs/aktivity/konferenceaodborna 
setkani/11rocnikodbornekonference/clanek/informaceozpracovanifondu19stoletivnkcr/ 

3 Katalog Bibliografie 19. století, dostupný z: https://retris.nkp.cz/
4 V roce 2018 byly z důvodu rekonstrukce Centrálního depozitáře NK v Hostivaři dočasně přesunuty mimo 

budovu CDH.
5 Seznam institucí, v jejichž fondech byly exempláře ověřovány je k dispozici online. Dostupné z: https://

www.nkp.cz/oknihovne/odbornecinnosti/zpracovanifondu/roztridit/zkratky 
6 Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=findb&local_base=nkc 
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Tím, že se zpracování omezuje pouze na fond Národní knihovny, byl sice narušen původní 
záměr zmapovat i  sbírky jiných knihoven, ty ale mohou údaje o  svých exemplářích uvést 
do Souborného katalogu ČR. Ve výsledku by tedy měla vzniknout daleko obsáhlejší databáze 
dostupných exemplářů, než mohla být v Bibliografii 19. století. Oproti původnímu konceptu 
se také změnil výběr dokumentů ke zpracování. Hlavním hlediskem už není jazyk, ale země 
vydání. Primárně se zpracovávají monografie a nepravá periodika 7 vydaná na území dnešní 
České republiky, na jazykové hledisko již není brán zřetel. Jazykově českou publikaci vydanou 
ve Vídni tedy najdeme v lístkovém katalogu Bibliografie 19. století, ale pro zpracování do báze 
NKC je zařazena jako zahraniční knižní produkce.

Jak již bylo zmíněno, v roce 2000 se začalo se zpracováváním fondů do knihovního systému 
ALEPH. Do roku 2005 se používal formát UNIMARC, od roku 2005 došlo ke změně na for-
mát MARC21. Při přechodu z formátu UNIMARC na MARC21 došlo ke změně záznamů 
automatickou konverzí, takže záznamy ve formátu UNIMARC se již v bázích NK nenacházejí.

Při popisu byla používána pravidla AACR2R, od května roku 2015 pravidla RDA. Původní 
záznamy byly vytvářeny pouze přepisem lístkových katalogů. 8 Vedle sebe tak existují záznamy 
vytvořené přepisem (bez respektování zmíněných katalogizačních pravidel), záznamy vytvo-
řené podle AACR2R a záznamy vytvořené podle RDA. Při přechodu z pravidel AACR2R 
na RDA nebyla možná automatická konverze jako v případě přechodu z formátu UNIMARC 
na formát MARC21.

Záznamy publikací vydaných v 19. století se v bázi NKC nacházely již před rokem 2000. 
Jednalo se o záznamy z retrokonverze. 9 Při retrokonverzi dochází k přepisu lístků z původních 
lístkových katalogů (V NK ČR se jedná o Generální katalog univerzálního knihovního fondu 
I. pro publikace do roku 1950 a Generální katalog univerzálního knihovního fondu II. pro 
publikace z  let 1951–1995). Katalogy vznikaly postupně a  lístky byly psány podle katalo-
gizačních pravidel doby vzniku lístku. Proto jsou výsledkem retrokonverze záznamy, které 
neodpovídají pravidlům platným od  roku 2000 (AACR2R ani RDA). V  rámci retrokon-
verze nebyly záznamy publikací z 19. století aktivně vyhledávány, katalog byl do elektronické 
podoby převáděn jako celek.

ZÁZNAMY V BÁZI NKC
Vzhledem k tomu, že báze NKC je postupně a různými způsoby budována a doplňována 
od poloviny 90. let, lze v ní nalézt mnoho typů záznamů různé úrovně.

Na  úrovni minimálního záznamu jsou záznamy, které byly zpracovány primárně pro 
potřeby výpůjčky, digitalizace nebo přidělení čísla ČNB. Ve většině případů těmto záznamům 
chybí věcný popis, případně se jedná o původní věcný popis z lístkových katalogů. Záznamy, 
vytvořené pro potřeby digitalizace a pro potřeby přidělení čísla ČNB, jsou zpracovány často 
bez knihy v ruce, většinou na základě dodaného skenu nebo podle údajů z lístkových kata-
logů. Záznamy jsou v naprosté většině monografické, méně často pak byly vytvářeny sou-
borné záznamy. Souborné záznamy byly v některých případech chybně použity i pro nepravá 
periodika [3]. Tyto záznamy mohou být zpracovány podle pravidel AACR2R (většina) nebo 
RDA (menší část), záleží to na době vzniku. Tyto publikace nejsou vyřazeny z úplného zpra-
cování a záznamy jsou postupně opravovány.

7 V  Oddělení jmenného popisu dochází ke  zpracování monografií a  nepravých periodik, tj.  seriálových 
dokumentů, jejichž periodicita je maximálně 1× ročně. Pravá periodika jsou zpracovávána v Oddělení 
periodik a v tomto článku ani uváděné statistice zahrnuta nejsou.

8 Jako předloha těchto záznamů nesloužil katalog Bibliografie 19. století, ale Generální katalog I.
9 Bližší informace o způsobu retrospektivní konverze viz: https://retrokon.nkp.cz/retrokonverze 
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Záznamy z  retrokonverze jsou sice na  lepší úrovni než předcházející, ale ani ty nepro-
šly úplným zpracováním v Oddělení jmenného popisu. Byly vytvořeny přepisem lístkových 
katalogů. Tento fakt je nutné zohlednit, protože v některých případech došlo k opsání odka-
zových lístků obsahujících analytický rozpis, kdy byl skutečný název dokumentu identifiko-
ván jako edice. K tomuto docházelo často například u výročních zpráv středních škol, kdy 
byl název ve zprávě obsažené studie použit jako hlavní název dokumentu [4]. Docházelo také 
k přebírání chyb z lístkového do elektronického katalogu, v případě ručně psaných lístků se 
setkáváme s chybami v přepisu. Takto vzniklé záznamy neodpovídají dnešním katalogizačním 
pravidlům (AACR2R ani RDA). K přepracování podle pravidel RDA (nebo dříve AACR2R) 
dochází až při úplném popisu. 

Na nejlepší úrovni jsou záznamy, které prošly úplným zpracováním v Oddělení jmenného 
popisu. Záznamy jsou zpracovány podle pravidel AACR2R (vytvořené do 30. dubna 2015) 
nebo podle pravidel RDA (zpracované od 1. května 2015). Katalogizace je prováděna s kni-
hou v ruce a výsledkem je úplný záznam, a to včetně věcného popisu.

Do července 2018 bylo Oddělením jmenného popisu zpracováno 44 619 monografických 
záznamů, 10 z nichž 13 695 má v sobě odkaz na digitální podobu. 11 V bázi NKC je dále 5 912 
záznamů, které neprošly úplným zpracováním (1 330 z nich má odkaz na digitalizovanou 
podobu).

V současné době (léto 2018) jsou zpracovány téměř všechny provenienčně české monogra-
fie a přistupuje se k systematickému zpracování českých nepravých periodik, nyní se jedná 
hlavně o výroční zprávy středních škol (ty byly zpracovávány i v minulých letech, ale pouze 
namátkově). Vedle výročních zpráv jsou zpracovávány zahraniční monografie z 19. století.

ZMĚNA ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ VÍCESVAZKOVÝCH MONOGRAFIÍ 
A NEPRAVÝCH PERIODIK
Knižní produkce 19.  století byla nejdříve zpracovávána čistě monograficky, nevytvářely se 
souborné ani seriálové záznamy. Pokud již souborný nebo seriálový záznam existoval, byl 
nahrazen příslušným počtem monografických záznamů. 

Souborný záznam je záznam vícesvazkové publikace, jejíž jednotlivé části nemají vlastní 
názvy a popis všech částí je v  jednom bibliografickém záznamu. Seriálovým záznamem se 
rozumí záznam pokračujícího zdroje, kdy všechny části tohoto pokračujícího zdroje jsou 
popsány v jednom záznamu. 

V roce 2007 se začalo se zpracováním kalendářů pro potřeby digitalizace. Z kapacitních 
důvodů bylo rozhodnuto, že jako nepravé periodikum budou kalendáře zpracovávány seriá-
lově. Dnes jsou provenienčně české kalendáře již zpracovány (383 seriálových záznamů, 90 
z nich je alespoň částečně dostupných v digitální podobě). Zpracováním prošlo cca 9 364 
svazků kalendářů.

Zhruba od roku 2009 se při zpracování fondů 19. století začaly uplatňovat stejné principy 
jako při zpracování současné knižní produkce, začaly se tedy běžně vytvářet souborné a seriá-
lové záznamy. Paradoxně tak dochází k odstranění úplných monografických záznamů, které 
byly zpracovány v letech 2000–2009. Některé záznamy byly pouze „znepřístupněny“ pro uži-
vatele OPAC, takovýchto znepřístupněných záznamů je 3 168 (v bázi NKC jsou zachovány 
pouze pro interní potřeby akvizice).

10 Na každém monografickém záznamu jsou v průměru dvě knihovní jednotky.
11 Ke zpřístupnění jsou použity všechny verze systému Kramerius (http://kramerius4.nkp.cz a http://krame

rius.nkp.cz) a google books (https://books.google.cz/).
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V letech 2000–2008 došlo k celkem významné akvizici výročních zpráv, které byly zpra-
covány monograficky. Dnes jsou převáděny na seriálové záznamy, ale stále je ještě cca 850 
ročníků různých výročních zpráv zpracováno monograficky. Seriálových záznamů výročních 
zpráv je zpracováno 112 (což je cca 6 200 svazků). K systematické digitalizaci výročních zpráv 
nebylo zatím přistoupeno.

Za roky 2007–2018 bylo v Oddělení jmenného popisu vytvořeno cca 1 500 souborných 
a 832 seriálových záznamů, což znamenalo 25 232 svazků nepravých periodik a cca 7 500 
svazků vícesvazkových monografií. V bázi NKC je dále cca 150 souborných a 50 seriálových 
záznamů, které úplným zpracováním neprošly.

ZPRACOVÁNÍ TITULU ROZPRAVY ČESKÉ AKADEMIE CÍSAŘE FRANTIŠKA 
JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ 
Specifická situace nastala v případě, kdy mělo dojít ke zpracování titulu Rozpravy České aka-
demie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, později Rozpravy České akademie věd 
a umění. U tohoto titulu vycházely jednotlivé svazky samostatně a jednou za rok vyšel celý 
ročník najednou. Z toho důvodu bylo nutné zpracovat Rozpravy v podstatě duplicitně, jako 
seriál i jako řadu monografií. Seriálové záznamy mají jako hlavní název uveden název Roz-
pravy České akademie…, u monografií je názvem název studie a Rozpravy jsou uvedeny pouze 
jako edice. V každém záznamu je uvedena vysvětlující poznámka.

Rozpravy České akademie vycházely od roku 1891 ve dvou třídách (třída I. pro vědy filo-
sofické, právní a historické a  třída II. matematicko-přírodnická), od roku 1892 se přidala 
řada III. filologická. Třída I. přestala vycházet roku 1918, třída III. roku 1941. Nejdéle, až 
do roku 1953, vycházela třída II. Od roku 1953 vycházel tento titul pod názvem Rozpravy 
Československé akademie věd.

Celkem bylo v  rámci tohoto titulu zpracováno 1  631 monografických a  6 seriálových 
záznamů.

BIBLIOGRAPHICAL DESCRIPTION OF THE BOOKS FROM 19th CENTURY 
IN THE NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC
Summary: Starting in 2000, the bibliographical description of the 19th century books has been done 
in the Descriptive cataloguing department. Since then, about 77 500 book items have been catalogued, 
and a part of them have a digital copy available. In the past 18 years there have been some changes, 
such as the change from UNIMARC to MARC21 bibliographic format in 2005 or the change from 
AACR2R to RDA cataloguing rules in 2015. 

Key words: Bibliographical description, 19th century books, National Library of the Czech Republic.
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Obrázek č. 1: Záznam z Bibliografie 19. století zobrazující dokument vlastněný několika knihovnami.

Obrázek č. 2: Záznam z Bibliografie 19. století zobrazující dokument vlastněný pouze knihovnou  
Muzea v Litomyšli.

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
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Obrázek č. 3: Souborný záznam chybně použitý pro nepravé periodikum.

Obrázek č. 4: Analytický popis, u tohoto typu záznamů často došlo k záměně názvu za edici  
(převzato z Generálního katalogu I. NK).

Obrázek č. 5: Záznam části vícesvazkové publikace u tohoto typu záznamů často došlo k záměně názvu 
za edici (převzato z Generálního katalogu I. NK).


