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Správa z výročného o seminára 
k problematike súborného katalógu periodík 

Bratislava, 12. decembra 2006 
 
Miesto konania    : Univerzitná knižnica Bratislava 
Počet účastníkov : 53  pracovníkov knižníc rôznych typov, zástupca MK SR (podľa  
                               prezenčnej listiny) 
 
Program: 
1/ Úvod 
2/ Správa o stave celoštátneho súborného katalógu periodík 
3/ Návrh  postupu  prác na tvorbe súborného katalógu periodík v budúcom roku    
   (organizačné,  odborné a technické zmeny súvisiace s prechodom do systému  Virtua) 
4/ Diskusia 
5/ Informácia o nových projektoch Univerzitnej knižnice v Bratislave 
 
Priebeh seminára 
 
1. Otvorenie 
Seminár otvoril generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave, PhDr. Tibor Trgiňa. 
 
2. Správa o stave súborného katalógu periodík 
Súčasný stav súborného katalógu periodík a stručnú rekapituláciu dlhoročného vývoja 
katalógu predniesla vedúca odboru súborných katalógov UKB, PhDr. Lýdia Sedláčková.  
Posledná inovácia systému SKP sa uskutočnila v r.2001-2002 prechodom do vyššej verzie 
systému ALEPH, v ktorej sa rozbehla aj odbornou verejnosťou vtedy požadovaná 
kooperatívna katalogizácia zo strany vedeckých a akademických knižníc SR.  V priebehu 
posledných piatich rokov úspešne spolupracovali (vytvárali bibliografické záznamy 
a záznamy jednotiek  a prebrali záznamy do svojich lokálnych katalógov a naopak) najmä: 

- Ústredná  knižnica SAV Bratislava 
- ŠVK Košice 
- CVTI SR Bratislava 
- Slovenská ekonomická knižnica pri EU Bratislava 
- Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity 
- Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU Nitra 
- Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU Zvolen 
- Univerzitná knižnica  TU Košice 

 
 
3. Postup prác v SKP v roku 2007 
 
Na základe dohody medzi UKB a SNK Martin, vychádzajúcej z uznesenia vlády SR  
č. 801/2002, prechádza súborný katalóg periodík do systému Virtua, ktorý  spravuje SNK 
Martin. Súborný katalóg periodík bude umiestnený v samostatnej báze – class02.  Okrem 
zmeny systému dochádza aj k zmene bibliografického formátu z UNIMARC na MARC 21. 
Súčasne sa menia podmienky pre kooperatívnu katalogizáciu. Kooperujúce knižnice môžu 
spolupracovať prostredníctvom klientského programu VIRTUA. UKB má záujem spoluprácu 
zachovať, príp. podľa možností aj rozšíriť. Pracovníci jednotlivých knižníc budú do práce 
v systéme VIRTUA postupne zaškoľovaní. V systéme VIRTUA  začne SKP fungovať od  
februára 2007.   
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O umiestnení doplnkovej bázy Adresár knižníc rokuje UKB s partnerskými knižnicami 
pracujúcim v systéme ALEPH, pretože implementácia tejto bázy spoločne so súborným 
katalógom nie je vhodná a samostatná báza systému Virtua pre Adresár nie je k dispozícii 
a vyčlenenie samostatnej bázy pre pomerne malý súbor dát by nebolo racionálne. 
 
Informácie o štruktúre bázy súborného katalógu periodík a jej parametroch účastníkom 
seminára podala Mgr. Jana Ilavská.  
 
4. Diskusia 
 
a/ V diskusii odzneli otázky týkajúce sa najmä: 

- zapojenia do SKP zo strany knižníc, ktoré pracujú v inom systéme a mimo KIS3G 
(SEK Bratislava, CVTI SR Bratislava), 

-  možností využívania protokolu Z39.50 na preberanie a update záznamov (Ing. N. 
Andrejčíková, f. Cosmotron),     

- dôvodov umiestnenia  súborného katalógu periodík v samostatnej báze (Mgr. 
Doktorová, ÚK SAV Bratislava). 

 
b/ V rámci diskusie p. Lýdia Žáčiková, námestníčka riaditeľky ŠNK Banská Bystrica,  
informovala o organizácii školení, ktoré sú zamerané na prácu s modulom seriálov 
(evidovanie čísel periodík, vytváranie záznamov exemplárov), o tom, že ŠVK prezvala gesciu 
nad správou seriálov v spoločnej báze class01.  Školenia sú určené pre účastnícke knižnice 
KIS3G pracujúce v báze class01 systému VIRTUA a organizuje a odborne ich zabezpečuje 
ŠVK Banská Bystrica. Súčasne uvidela, že ŠVK Banská  Bystrica, pracujúca v samostatnej 
báze class03 Virtua,  poskytla bibliografické údaje o periodikách pre spoločnú bázu knižníc – 
class01. 
 
5. Nové projekty Univerzitnej knižnice v Bratislave 
 
Ing. A. Androvič, PhD., riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie UKB, informoval o nových 
aktivitách knižnice  a rozbiehajúcich sa projektoch založených na domácej i medzinárodnej 
spolupráci ako napr.: 

- integrovaná autentifikácia čitateľov 
- rozvoj služieb sprístupňovania primárnych dokumentov : scan and go 
- projekt Elektronická kniha na objednávku 
- skenovanie generálneho katalógu UKB 
- interoperabilita systémov a i. 

 
Závery: 
1. Cieľom seminára bolo poskytnúť knižniciam informácie o pripravovaných zmenách 
zasahujúcich aj do vzájomnej spolupráce a participácii knižníc na tvorbe súborného katalógu 
periodík. 
 
2. V priebehu 1. štvrťroka 2007 Univerzitná knižnica v Bratislave pripraví podmienky pre 
rozbeh spolupráce knižníc v SKP v novom prostredí. 
 
3. UKB bude priebežne informovať o postupe prác v SKP zainteresované knižnice a ďalšie 
vedecké, akademické a regionálne knižnice. 
 
Zapísala: L. Sedláčková, UKB 
Január 2007 
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