ADRESÁŘ KNIHOVEN A INSTITUCÍ ČR
O VÁS A PRO VÁS
Danuše Vyorálková – Zdenka Manoušková, Národní knihovna ČR
Oddělení souborných katalogů v Národní knihovně ČR buduje bázi Adresář knihoven a institucí ČR (ADR) především v návaznosti na souborný
katalog ČR a jím poskytované služby. Báze vznikla v roce 1996 sloučením
plnohodnotných bází dvou samostatných pracovišť Národní knihovny ČR
(oddělení souborných katalogů a Knihovnický institut), které se i nadále
podílejí společně na jejím vytváření a také ji společně spravují.
Adresář poskytuje informace o více než 3.000 knihovnách a informačních institucích na území České republiky, z nichž dvě třetiny představují
knihovny, které v současné době (alespoň v minimální míře) poskytují knihovnické služby. Patří sem všechny ústřední a krajské knihovny, profesionální veřejné knihovny (od městských po místní – i některé neprofesionální), převážná většina vysokoškolských knihoven, knihovny ústavů
Akademie věd ČR, knihovny výzkumných ústavů a lékařských zařízení,
knihovny státních orgánů, kulturních, církevních a školských institucí,
včetně informačních středisek podniků, a to jak akciových společností,
tak také soukromých firem.
Každý záznam v bázi obsahuje základní údaje: siglu, úplný název
knihovny/instituce a jeho anglický ekvivalent, adresu instituce, čísla telefonů a faxů, e-mailové adresy a URL kontakty na domovskou stránku instituce, jméno odpovědné osoby, včetně příslušných telefonických a e-mailových kontaktů. Součástí záznamu knihoven, které se zaregistrovaly na
Ministerstvu kultury ČR podle zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, je
rovněž evidenční číslo Ministerstva kultury ČR. Pro lepší orientaci a vyhledávání je v záznamu uložen i údaj, v jakém kraji se knihovna nachází a kód
typu knihovny. U institucí, které samy neprovádějí meziknihovní výpůjční
službu, je uveden odkaz na knihovnu, která je v této oblasti zastupuje. S nově nabízenou službou MVS v rámci souborného katalogu byly záznamy
zapojených knihoven doplněny o informace, za jakých tuto službu daná
knihovna poskytuje. Pokud knihovna buduje regionální, oborový nebo jiný
adresář a vystavuje ho na svých webových stránkách, je na něj vytvořen
v záznamu odkaz. Stejně budou moci knihovny vytvořit odkaz na informace
o poskytovaných službách pomocí formuláře pro aktualizaci údajů on-line.
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Kromě základních údajů jsou v bázi ADR uvedeny i mnohé další potřebné informace určené uživateli. Jsou v podstatě dvojího typu:
a) údaje retrospektivní, které zachovávají kontinuitu a umožňují dohledání
vlastníka knižního fondu, jako jsou např. předcházející sigly, či jiné, dnes
již neužívané identifikační značky, bývalé názvy a adresy včetně již zaniklých zkratek názvů institucí.
b) údaje vypovídající o současném stavu knihovny, jako jsou např. údaje
o typu knihovny a funkci, kterou plní, údaje o profilaci fondu, o knihovnickém systému, vybavenosti a prostorových podmínkách, dále mnohé statistické údaje týkající se velikosti fondu, počtu registrovaných čtenářů i počtu
zaměstnanců a v neposlední řadě také údaje o vyvíjené činnosti, jako je
např. ediční činnost, vytváření vlastních databází, apod.
Následující obrázek je ukázkou záznamu knihovny ve standardním
formátu, v němž jsou všechny podtržené údaje aktivní.

Každá knihovna v bázi ADR má vlastní siglu.
Co je sigla? Je to lokační značka, která umožňuje jednoznačnou identifikaci knihovny. Důvodem zachování sigly pro instituci i po všech reorganizacích je především vlastnictví fondu, ke kterému je sigla (lokační značka) přiřazena i přes různé změny názvů, adresy apod. Sigla zaniká se zrušením (převedením) fondu knihovny. Přechází-li fond do jiné knihovny, obje-
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ví se tato informace jak v záznamu zrušené knihovny, tak v záznamu
knihovny, do níž byl fond převeden.
Systém přidělování sigel v této podobě vznikl ještě v rámci celostátní
evidence zahraniční literatury (CEZL) v Univerzitní knihovně v Bratislavě.
Později začala využívat siglu pro jednoznačnou identifikaci objednávající
knihovny i MVS. Národní knihovna ČR, oddělení MVS, dnes nevyřídí
žádost o výpůjčku, pokud knihovna nemá přidělenou siglu a není zařazena
do báze Adresář knihoven a institucí ČR.
Sigla se nepřiděluje automaticky (výjimkou byly veřejné knihovny, kterým byla po spojení obou adresářů přidělena sigla z důvodu zachování a
sjednocení struktury adresáře), je přidělována knihovnám na základě jejich
žádosti.
Siglu přiděluje správce báze, který zároveň dbá o to, aby jednou přidělená sigla nebyla znovu použita. Sigla však může být přidělena i několika
oddělením nebo útvarům téže instituce, pokud spravují samostatné celky
fondu. Například ABA000 je Národní knihovna jako celek, ABA001 je
označení novodobých fondů a služeb Národní knihovny ČR, ABA003 je
sigla Knihovny knihovnické literatury v Národní knihovně a ABA004 náleží Slovanské knihovně. Stejně tak OPE301je sigla knihovny Slezského
zemského muzea a OPB001 náleží knihovně Slezského ústavu Slezského
zemského muzea.
Zvolený systém přidělování sigel umožňuje nejen jednoznačnou identifikaci knihovny/instituce, ale zároveň přináší „zasvěcenému“ na první pohled rychlou základní orientaci v charakteristice knihovny z hlediska místa
a typu knihovny:
První dvě písmena jsou geografickým znakem (odvozeného z běžně
užívaných zkratek bývalých okresních měst pro automobilové značky), třetí
písmeno vyjadřuje typ knihovny:
A – ústřední knihovny
B – knihovny ústavu Akademie věd ČR
C – knihovny ostatních ústavů
D – vysokoškolské knihovny
E – knihovny státní správy, veřejných institucí, kulturních, zájmových a
společenských institucí, lékařské knihovny, knihovny zdravotnických zařízení a církevní knihovny
F – knihovny podniků, závodů, projektových organizací a firem
G – veřejné knihovny a školní knihovny.
Z následujících tří čísel je důležitá první číslice, z níž lze odvodit, zda
jde o knihovnu v daném okrese nebo přímo v okresním městě. Z toho vyplývá, že například
ABA0XX je ústřední knihovna v Praze
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HKD0XX je vysokoškolská knihovna v Hradci Králové
UOG5XX je veřejná knihovna v okrese (bývalém!) Ústí nad Orlicí.
A co má knihovna udělat, pokud chce o siglu požádat? Na internetových stránkách oddělení souborných katalogů (www.caslin.cz – Adresář
knihoven a institucí - i) je vystaven postup a formulář s přehledem požadovaných údajů.
Knihovna by měla správci báze poskytnout základní údaje, jakýsi „minimální záznam“, na jehož základě je sigla přidělena. Jsou to následující
údaje:
 úplný současný název a adresa knihovny/instituce
 kontakty (telefony, faxy, e-maily) na knihovnu
 jméno odpovědného pracovníka (včetně telefonu, e-mailové adresy)
 URL adresy na stránky knihovny/instituce
 do katalogu knihovny
 pokud je knihovna zaregistrovaná na Ministerstvu kultury ČR podle
zákona 257/2001 Sb, uvést evidenční číslo registrace.
Je samozřejmě žádoucí, vzhledem k potřebám souborného katalogu a
činnostem odboru knihovnictví a ke službám, které báze nabízí, doplnit
základní informace o další údaje, uvedené v úvodu příspěvku.
A proč je garantem budování adresáře právě oddělení souborných katalogů? Jak už bylo uvedeno, je databáze Adresář knihoven a institucí ČR
základním zdrojem pro identifikaci vlastníka dokumentu v souborném
katalogu, v němž sigla slouží jako „vodítko“. Přidělená sigla je jedním ze
základních prvků spolupráce se souborným katalogem, a to jak pro dodávání záznamů do souborného katalogu, tak pro využívání služeb, které souborný katalog nabízí. A v neposlední řadě je báze ADR zdrojem řady informací o knihovnách a institucích v České republice.
Se siglou se pak můžeme setkat
 v bázi Adresář knihoven a institucí ČR, který umožňuje jednoznačnou identifikaci knihovny a sigla je proto uvedena ve všech záznamech,
 v Souborném katalogu ČR, kde uživatel přes siglu za návěštím Ve
fondu získá základní informace o vlastníkovi dokumentu, ze sigly
za návěštím Lokální záznam se jednoduchým způsobem dostane
přímo na vyhledaný záznam v lokálním katalogu vlastníka dokumentu,
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 v lístkových katalozích CEZL, kde zůstávají všechny sigly, včetně
sigel zrušených knihoven. Proto je důležité zachovávat v adresáři i
záznamy zrušených knihoven a institucí. V adresáři lze dohledat,
kam se případně přesunuly fondy z takové instituce,
 v záznamu souborného katalogu je uvedena sigla i v údajích o zpracovatelské instituci záznamu a v údajích vlastníka záznamu,

 MVS – už bylo řečeno, že jde o jednoznačné určení knihovny, která
o meziknihovní výpůjčku požádala.
 při MVS v prostředí souborného katalogu se pomocí sigly identifikuje žádaná i žádající knihovna
 se siglou se však můžeme setkat i v dalších službách, např. JIB, pokud je jako prohledávaný zdroj zvolen Souborný katalog ČR VPK
 v tištěné podobě adresáře (je vydáván ve dvou a tříletém intervalu).
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V bázi Adresář knihoven a institucí ČR je možné vyhledávat podle
sigly
názvu instituce
sídla
určitého kraje
typu knihoven ČR zařazených do adresáře (typy knihoven - zkratky
jsou uvedeny v nápovědě - nejsou oficiální typologií, jde pouze
o pomocnou charakteristiku pro potřeby adresáře!)
 lze vyhledat odpovědnou osobu (ředitele, vedoucího knihovny).
 Dotazy je možné různě kombinovat. Lze vyhledávat v celé bázi nebo vyhledávání omezit jen na aktualizované knihovny, případně
hledat jen v části zrušené knihovny a instituce.







V současné době knihovny, které mají přidělenou siglu, mohou využívat další službu souborného katalogu: odeslat žádanku MVS přímo z vyhledaného záznamu v Souborném katalogu ČR.
Vzhledem k uvedeným návaznostem na souborný katalog a jeho služby
jsou údaje v adresáři průběžně aktualizovány a v pravidelných intervalech
správce báze oslovuje knihovny, aby uvedené údaje potvrdily. U knihoven,
které na výzvu k aktualizaci nereagují, dohledává správce báze informace
o knihovně/instituci přes internet (kde často není uvedeno datum aktualizace stránek, a není tudíž jisté, který údaj je aktuálnější – zda ten v adresáři
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nebo ten na webu), případně se snaží získat informace i telefonicky. Pro
získání aktuálních údajů jsou využívána školení o souborném katalogu nebo
školení k aktualizaci odběru periodik.
Velký počet knihoven a časté změny údajů ztěžují a zpomalují aktualizaci, navíc telefonické informace nebo údaje zaslané e-mailem ne vždy
umožnily přesné zpracování. Proto pracovníci odd. souborných katalogů a
Knihovnického institutu ve spolupráci s oddělením automatizace NK ČR
připravili formulář, který knihovnám umožňuje aktualizovat údaje o vlastní
knihovně přímo v bázi. Jediné, co knihovna potřebuje, je přístup na internet
a přístupové heslo, které přidělí správce báze na požádání.
A jak aktualizace pomocí formuláře probíhá? Po vyhledání konkrétního záznamu může knihovna opravit údaje v následujících čtyřech oblastech:
Po zvolení oblasti, kterou chce pracovník opravit, se otevře příslušná
část formuláře, v níž jsou již vyplněná data uložená v bázi. Po opravě se
údaje potvrdí OK a odešlou se do báze. Údaje ze dvou oblastí jsou
k dispozici hned po uložení, ze dvou dostává informace správce báze, který
ještě může údaje editovat tak, aby nebyla narušena struktura údajů
v návaznosti na rejstříky a případné vydání tiskem.

1) Název instituce, varianta názvu, zkratka, adresa, odpovědná osoba
atd.; tyto údaje jsou v bázi přísně strukturovány a podléhají formální kontrole správce báze ADR. Část knihoven - veřejné knihovny - spravuje pracovník Knihovnického institutu, druhou část - knihovny odborné - spravuje
pracovník oddělení souborných katalogů.
2) Telefonní čísla, fax, e-mailové adresy, odkazy na WWW stránky,
včetně odkazů na samostatné stránky budovaných adresářů a na stránky o specializovaných službách poskytovaných knihovnou; tyto údaje
nepodléhají formální kontrole správce báze ADR. Knihovna provádějící
aktualizaci přebírá za tyto údaje zodpovědnost v plném rozsahu.
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3) Informace související s MVS; tyto údaje podléhají formální kontrole
správce báze SK ČR, protože je na nich závislá konkrétní služba SK ČR –
rozesílání objednávek MVS.
4) Údaje o čtenářích, výpůjčkách, knihovním fondu atd.; tyto údaje jsou
shromažďovány pro potřeby Knihovnického institutu, obsahují vždy jen
údaje za předcházející kalendářní rok a jejich aktualizace se provádí jednou
ročně náhradou stávajících údajů údaji novými.
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Každou z těchto skupin je nutno aktualizovat zvláštním formulářem. Prostřednictvím formuláře je možné též jen potvrdit platnost stávajících údajů.

Práce s formulářem je podrobně popsána na webových stránkách oddělení souborných katalogů www.caslin.cz.
V předchozí části příspěvku byla uvedena souvislost adresáře s meziknihovní výpůjční službou v prostředí souborného katalogu. Informace
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o této službě byla od jejího spuštění (v květnu 2005) adresně nabídnuta cca
80 knihovnám, navíc byla nabídnuta v elektronické konferenci Knihovna.
K červnu 2006 se zatím ke službě připojilo 65 knihoven. Služba je určena
především knihovnám, které spolupracují se souborným katalogem a jeho
prostřednictvím zpřístupňují svoje fondy. Není náhradou jiných forem
MVS, jen usnadňuje knihovníkům odeslání žádanky z vyhledaného záznamu v souborném katalogu. Po odeslání žádanky probíhá MVS standardním
způsobem bez účasti souborného katalogu.
Z vyhledaného záznamu lze jednoduchým způsobem odeslat objednávku do knihovny, která je do služby zapojena. Po otevření vyhledaného záznamu lze žádanku otevřít z nabídky Služby pro knihovny – Požadavek
MVS. Po přihlášení (sigla + heslo) se otevře objednávka, v níž se automaticky vyplní bibliografické údaje ze záznamu.

Knihovník doplní jen údaje týkající se konkrétní objednávky. Pro odeslání se z adresáře natáhnou do objednávky e-mailové adresy obou knihoven (žádané i žádající) a údaje související s objednávkou (např. IČO, DIČ).
Tím je omezena chybovost v odesílání (překlepy apod.) žádanek MVS. Po
odeslání žádanky obě knihovny dostanou dopis s kopií objednávky.
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CASLIN - Souborný katalog ČR
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ADRESA: Klementinum 190, 110 01 Praha 1
KONTAKT: adresa pověřeného knihovníka + adresa, která byla jednorázově
zapsána do formuláře jako kontaktní adresa
UŽIVATEL: Bořivoj Sedláček
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 12/2004
DATUM ODESLÁNÍ: 20041204
POŽADAVEK: Výpůjčka
PLATÍ DO: 20041231
=== ÚDAJE O OBJEDNANÉM DOKUMENTU ===
AUTOR: Bernstein Albert J.
DALŠÍ AUTOR: Rozen Sydney Craft
NÁZEV: Neandrtálci v práci, aneb, Jak se nezbláznit z lidí na pracovišti
MÍSTO VYD: Praha
NAKLADATEL: Victoria Publishing
ROK VYD: [1995]
ISBN: 80-85605-31-7
ČÍSLO ZÁZN: 000098759
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Seznam knihoven, které se do této služby již zapojily, je uveden na
webových stránkách http://www.caslin.cz/SK/Knihovny_MVS.htm.
U všech uvedených služeb by měl uživatel mít k dispozici správné, aktuální údaje o knihovně a to je důvod, proč jsme usilovali o to, aby knihovny mohly samy ověřovat a aktualizovat údaje o vlastní instituci přímo v bázi
Adresář knihoven a institucí ČR.
A co říci na závěr?
Báze Adresář knihoven a institucí ČR není pouhým adresářem, je hodnotným zdrojem informací o knihovnách v naší republice pro knihovny
i uživatele, pro knihovnické informační portály a slouží k propojení nejrůznějších služeb Souborného katalogu ČR.
Prostřednictvím Souborného katalogu ČR, v němž vyhledávají uživatelé z celého světa, je současně propagací českých knihoven v mezinárodním
kontextu.
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