Zhodnocení projektu

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROJEKTU VISK 5 v roce 2016
Bohemika 19. a 20. století

Retrokonverze záznamů bohemik z generálního
lístkového katalogu VKOL

Cíl projektu
Cílem projektu Vědecké knihovny v Olomouci (dále jen VKOL) byl přepis záznamů
bohemik, dosud zpracovaných pouze v lístkové nebo naskenované podobě, do databázové podoby a
jejich zpřístupnění uživatelům na internetu. Současně byly záznamy odesílány do Souborného
katalogu ČR (dále jen SK ČR). Zároveň probíhala i verifikace záznamů v SK ČR - v mnoha
případech došlo k odstranění chybného nebo duplicitního záznamu a připojení sigly on-line přímo
v SK. Projekt navazoval na předchozí projekty retrokonverze ve VISK 5.
Celkem bylo do konce roku 2016 vytvořeno 3 292 záznamů a k nim připojeny záznamy o
jednotkách. Ty byly průběžně odesílány do SK ČR a jsou přístupné v Jednotné informační bráně.
Hlavním cílem předkládaného projektu bylo:
a) zpřístupnit bohemika uložená ve fondu VKOL v elektronickém katalogu VKOL a
také v rámci Jednotné informační brány a SK ČR
b) přepsat dosud nezpracované záznamy z obrazové podoby lístkového nebo
naskenovaného generálního katalogu do formátu MARC 21 v souladu s platnými
mezinárodními standardy
c) doplnit existující neúplné záznamy na úroveň minimálního záznamu pro SK ČR,
potřebnou k odeslání do SK ČR. Tyto záznamy vznikaly pouze pro potřeby automatizované
výpůjčky, kdy nekvalifikovaní pracovníci vytvářeli pomocný záznam k uskutečnění této
výpůjčky, a zároveň odstranit z SK naše neúplné duplicitní záznamy a připojit naši siglu ke
správnému záznamu s číslem ČNB
d) jména důsledně propojovat do souboru národních autorit, pro ty, kde ještě autoritní
záznam neexistuje a u kterých je to možné, podat návrh na vytvoření

Realizace projektu
Cíl

Realizováno
(termín)

dostupnost
výsledku
(místo)

Zpřístupnění záznamů
v elektronickém katalogu

2016

http://aleph.vkol.cz;
http://www.caslin.cz

nerealizováno poznámka
(důvod)
3 292 záznamů

Realizace projektu probíhala průběžně od přidělení dotace až do konce roku 2016.
K 31.12.2016 bylo odesláno 3 292 záznamů (plán byl 3 000 záznamů).
Chybné záznamy byly průběžně opravovány a byly znovu odeslány do SK ČR. Duplicitní záznamy
byly odstraněny.
Záznamy byly odesílány do SK ČR každý týden.

Záznamy odpovídají pravidlům AACR2R, byly zpracovány v souladu s formátem MARC 21 a
ISBD a byly alespoň na úrovni minimálního záznamu potřebného pro odeslání do SK ČR.
Pokud však už byl nalezen záznam v SK v pravidlech RDA, samozřejmě byl záznam v RDA
ponechán. Také ve složitých případech, kdy bylo třeba si knihy nechat přinést knihy ze skladu, byla
použita pravidla RDA.
Bibliografické záznamy do elektronického katalogu byly vytvářeny podle klasických
katalogizačních lístků nebo naskenovaného katalogu (GEK), ve sporných a nejasných případech se
pracovalo s dokumentem v ruce metodou ve visu.
Při zpracování záznamů byly využívány existující bibliografické záznamy z jiných knihoven a
databází českých i zahraničních a z SK ČR – takové záznamy byly přebírány a doplněny o lokální
pole a o záznamy knihovních jednotek.
Průběžně byly též z SK ČR odstraňovány naše starší duplicitní záznamy.
Vybrané záznamy byly obohaceny o podrobnější věcný popis.

Personální obsazení
Na projektu pracovalo 6 pracovníků, kteří tuto činnost vykonávali na dohodu o provedení práce.
Celkem bylo odpracováno na projektu 1 000 hodin.

