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Vzdělávací cíle
Po prostudování učebního textu byste (se) měli:
➢ orientovat v přehledu knihovních katalogů,
➢ získat základní přehled o knihovních katalozích jednotlivých knihovních systémů,
➢ zvládnout jednoduché vyhledávání v katalogu českých i zahraničních knihoven.
Měli

byste

získat

znalosti

pro

splnění

uvedených

kritérií

v kompetenci

Vyhledávání

bibliografických a faktografických informací a jejich ověřování:


Vyhledat bibliografický záznam v OPAC (Online Public Access Catalogue) Národní
knihovny České republiky dle titulních listů pěti monografií vydaných v různých etapách
20. a 21. stol.



Vyhledat dílo českého autora a jeho překlady v katalogu Library of Congress.

KNIHOVNÍ KATALOGY (KK)
Jak uvádí česká terminologická databáze TDKIV jsou katalogy sekundárními informačními zdroji,
které obsahují soubor katalogizačních záznamů o dokumentech knihovny. Katalog je také
uspořádaný soupis nebo bibliografický vyhledávací systém umožňující přístup k údajům
a adresám dokumentů v jednom nebo několika fondech.

FUNKCE KK
Knihovní katalog plní různé funkce právě prostřednictvím katalogizačních záznamů v sobě
obsažených. Základní funkcí katalogu je lokační funkce, kdy katalogizační záznam poskytuje
informaci o tom, kde je určitý dokument umístěn a jak je daný knihovní fond organizován. Další
funkcí katalogu je funkce bibliografická a přináší informaci o dokumentech obsažených
v knihovním fondu knihovny 1 . Rešeršní funkce znamená možnost efektivního vyhledávání
dokumentu prostřednictvím katalogizačních záznamů.
Knihovní katalogy byly a jsou zpřístupňovány v průběhu času v různých formách – lístkových,
svazkových, elektronických (a příště?).

Lístkové katalogy
Exkurzí do nedávné historie si připomeňme, že každá knihovna musela mít tzv. „generální
katalog“, který obsahoval veškeré dokumenty obsažené v knihovním fondu knihovny. Budovaly
se i katalogy výběrové nebo tematické. Existovaly katalogy jmenné (řazení podle autora),
1

Další informace k bibliografickým záznamům a jejich tvorbě naleznete v Lekci 3 – Katalogizace
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názvové (řazení podle názvu knihy), předmětové (řazení podle předmětových hesel),
systematické (řazení podle MDT, mezinárodního desetinného třídění). To vše znamenalo, že pro
jeden titul se vytvářelo více katalogizačních lístků, které se řadily do různých typů katalogů.
S příchodem informační počítačové technologie (ICT) a automatizovaných knihovních systémů
se lístkové katalogy většinou začaly převádět do elektronické digitální podoby (tzv. retrokonverze)
ručním přepisováním údajů. Některé lístkové katalogy najdeme spíše v obrazové formě
(v naskenované / zdigitalizované podobě), které jsou také využívány k vyhledávání knihovních
dokumentů.

Elektronické katalogy
Veřejně dostupný online katalog (OPAC – Open Public Access Catalog) využívá informací / dat /
záznamů uložených v databázi knihovního systému. Na rozdíl od lístkových katalogů je zde
vytvořen pouze jeden záznam, ale hledisek vyhledávání informací lze zadat mnohem více než
bylo možné u lístkových katalogů. Zároveň je funkčnost katalogů obohacena o možnosti propojit
záznam s fulltextem, zobrazit obálky i obsah knih, stáhnout e-knihu, propojit se s externími zdroji
(Wikipedií) a sociálními sítěmi (Facebook). Samozřejmostí je přístup z katalogu do konta čtenáře,
kde je možno zjistit informace o výpůjčkách i rezervacích, stejně tak historie výpůjček s ohledem
na hledaný titul a jestli nemá čtenář vůči knihovně nějaké nevyřízené pohledávky. Umožňuje
prodlužovat výpůjčky i hodnotit přečtené knihy. Moderní katalog v knihovnách musí obstát ve
velké konkurenci nejrůznějších internetových vyhledavačů. Musí být pro čtenáře přívětivý, aby
v katalogu byli schopni vyhledávat a zároveň našli všechny hledané informace. Knihovní systém
používá svůj katalog, který má určitou architekturu i vzhled, nebo katalog, který je kompatibilní
s daným knihovním systémem. Některé katalogy lze přizpůsobit podmínkám konkrétní knihovny
včetně jejich vizuálu. Katalogy nabízí více možností vyhledávání (jednoduché, pokročilé,
kombinované), vyhledávací nástroje nemusí být vždy jednotné, proto je vhodné se seznámit
s prostředím daného katalogu. Seznamování nemusí být složité, protože v jednoduchém
vyhledávání se zadává jeden údaj, nejčastěji autor nebo název hledaného dokumentu.

UKÁZKY VYHLEDÁVÁNÍ
Na příkladu jedné knihy Eda Kriseová – Václav Havel ukážeme možnosti vyhledávání
v katalozích různých knihovních systémů. Jedná se o jednoduché intuitivní vyhledávání, které lze
použít i v katalozích světových knihoven – např. Kongresová knihovna USA.

Library of Congress (https://www.loc.gov/)
Na webu kongresové knihovny (LC) není nutný ani překlad stránky do českého jazyka, protože
díky přehlednému a přívětivému designu webu, formátu záznamů a přehledného zobrazení
výsledku vyhledávání (které je podobné našim katalogům) se dá vyhledávat snadno a rychle.
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•

Ve vyhledávači najdeme Kongresovou knihovnu 

Obr. 1 – Vyhledání www LC na internetu

•

Zobrazí se titulní stránka, pod obrázkem vyberte Library Catalog (klikem otevřít) 

Obr. 2 – Vstup na web Library of Congress

•

Do vyhledávacího pole napsat hledaný výraz, v našem případě „Kriseová Eda“ 

Obr. 3 – Úvodní stránka online katalogu Library of Congress
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•

Zobrazí se záznamy autorky, které můžeme dále řadit podle názvu, data vydání (od
nejstaršího nebo nejnovějšího), automaticky je nastaveno řazení dle relevance. Zároveň
poznáme, které tituly byly vydané jako přeložené do jiného jazyka (v záznamu je u
anglických překladů uvedeno jméno překladatele a role „translated“) 

Obr. 4 – Přehled výsledků vyhledávání v LC

Obr. 5 – Konkrétní záznam hledaného titulu – MARC zobrazení (tagovém)
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Obr. 6 – Konkrétní záznam hledaného titulu – zobrazení úplného záznamu

Vyhledávání v katalozích (OPAC) jednotlivých knihovních systémů používaných v České
republice je také intuitivní. Je vždy nutné přivyknout vzhledu (designu) každého katalogu, které se
hlavně liší svým grafickým zpracováním. Každý systém má svůj katalog, který obsahuje většinou
stejné údaje o knize dané katalogizačními pravidly a výměnným formátem.

CLAVIUS – klasický katalog2 (https://www.kjm.cz)

Obr. 7 – Vyhledaný záznam

2

Další informace dostupné z: http://www.clavius.cz/odkazy1.htm
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CLAVIUS – CARMEN
Modernější rozhraní přináší nový webový katalog CARMEN

3

. Umožňuje více způsobů

vyhledávání a třídění výsledků, kromě toho rozšiřuje čtenářům služby např. stahováním e-knih
apod.

Obr. 9 – Výsledky vyhledávání v Carmen, vpravo tzv. mrak hledaných slov

Obr. 10 – Výsledky vyhledávání v Carmen, vpravo tzv. řezy (fasety) roztřídí výsledky do skupin

3

Základní informace o novém webovém katalogu Carmen. Knihovní systémy Clavius a LANius [online]. Tábor:
LANius [cit. 2017-06-25]. Dostupné z: <http://www.lanius.cz/carmen.htm >.
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Aleph (http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc)

Obr. 11 – Základní vyhledávání Aleph – OPAC NK ČR

Obr. 12 – Výsledky vyhledávání Aleph – NK ČR

V katalozích systému Aleph 4 lze, tak jako i v jiných katalozích, vyhledávat nejen zadáním
jednoduchého (základního) dotazu, ale i prostřednictvím rozšířeného vyhledávání. Lze také
využít listování v různých rejstřících nebo zadáním přímého rešeršního dotazu. Dotaz je možné
specifikovat za použití různých operátorů (Booleovské vyhledávání).5

NKC - Základní vyhledávání. NKC - Online katalog Národní knihovny ČR [online]. Praha: Ex Libris, NK ČR, 2014
[cit. 2017-06-25]. Dostupné z: <http://aleph22.nkp.cz/>.
5 Podrobnější informace o rešeršní strategii naleznete v Lekci 5 – EIZ a vyhledávání.
4
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Advanced Rapid Library (http://www.kvkli.cz/)

Obr. 13 – Přístup do katalogu ARL z webu knihovny

Obr. 14 – Výsledky vyhledávání v ARL

8

KNIHOVNÍ KATALOGY
Lekce 1b – Knihovní katalogy

Verbis a Portaro (http://www.kfbz.cz/)

Obr. 15 – Vstup do katalogu Portaro knihovního systému Verbis přes web knihovny

Obr. 16 – Jednoduché vyhledávání v Portaru

Obr. 17 – Výsledky vyhledávání v Portaru, vpravo „fasety“ pro další řazení
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Koniáš (MKP) (www.mlp.cz)

Obr. 18 – Katalog systému Koniáš

Obr. 19 – Koniáš – přehledné zobrazení záznamů, možnost dalšího filtru a řazení, jediná nevýhoda zobrazení
záznamů – nelze zobrazit dle standardu (MARC21)
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KOHA a VuFind (http://knihovna.ceska-trebova.cz/cs/)

Obr. 20 – Vstup do katalogu přes web knihovny (MěK Česká Třebová – KOHA)

Obr. 21 – VuFind open source rozhraní katalogu kompatibilní s KOHOU

Portaro
moderní webový katalog pro knihovny s knihovním systémem od KP-SYS (Verbis). Využívá ho
knihovna – KKFB Zlín, Univerzita Pardubice, MendelU Brno nebo Masarykova veřejná knihovna
Vsetín.
VuFind
open source knihovnický vyhledávací nástroj používají např. knihovny se systémem Aleph –
MZK, NTK, Knihovna AV ČR, Knihovna UP v Olomouci a knihovny s open source knihovním
systémem Koha – Městská knihovna v Jablonci nad Nisou, Městská knihovna Česká Třebová.
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