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Současná spolupráce se zástupci nakladatelů/vydavatelů

● 4 agentury:

● Národní agentura ISBN v ČR

● Národní agentura ISMN v ČR

● Národní agentura CIP při NK ČR

● Národní agentura ISSN v NTK

● přidělování čísel ISBN/ISMN (NK ČR) a ISSN (NTK)

● hlášení přidělených čísel ISBN/ISMN

● poskytování bibliografických záznamů - CIP

● účast je dobrovolná, služby agentur jsou poskytovány zdarma



Zástupci nakladatelů / vydavatelů

● Svaz českých nakladatelů a knihkupců

● Unie vydavatelů ČR

● Asociace vydavatelů audioknih

● Cech nakladatelů

● Asociace malých nakladatelů a knihkupců

● Asociace online vydavatelů



Centrální databáze/platformy pro českou knižní a 

časopiseckou produkci

● NK ČR:

● Česká národní bibliografie - formát MARC21, MDT, Konspekt, věcné autority NK ČR

● Ohlášené knihy - záznamy dodávané agenturou ISBN/ISMN a agenturou CIP - formát 

MARC21 v různé úplnosti

● Adresář nakladatelů - záznamy nakladatelů, kteří se účastní systému ISBN/ISMN

● SČKN

● Databáze české knihy - formát ONIX

● Časopis Knižní novinky

● MK ČR

● Databáze periodického tisku pro veřejnost

● NTK

● Národní databáze ISSN



Projekt Registr českých knih

● financování: VISK 1 pro 2023, Národní plán obnovy, 4.5.4 Digitalizace 

kulturního a kreativního sektoru ?, projekt CARDS

● co předcházelo - společné schůzky se SČKN, MK ČR, NTK a Danem 

Bechným

● společná jednání s reprezentativním vzorkem nakladatelů: Grada, Karolinum, 

Dauphin



Registr českých knih

● sjednocení stávajících databází/platforem

● centralizace “vše na jednom místě”: registrace nakladatele, žádost o přidělení 

ISBN, ISMN, ISSN, CIP, hlášení přidělených ISBN, ISMN, distribuce a 

evidence povinných výtisků, statistiky, knižní novinky, nabídková povinnost 

atd.

● “nakladatelská metadata” na jednom místě pro využití národních agentur, 

distribucí, knihkupců, knihoven … pod správou NK ČR

● metadatový formát - mezinárodní standard ONIX

● věcné třídění BISAC / Thema s mapováním do předmětových hesel NK ČR a 

kategorií Konspektu

● výstupní formát ONIX, MARC21, případně BIBFRAME



Spolupráce

● nutná spolupráce NK ČR, SČKN, MK ČR, NTK, případně dalších organizací 

(Unie svazu vydavatelů …)

● distribuce / knihkupci požadují, aby knihy měly ISBN a požadují po 

nakladatelích metadata v různých formátech

● někteří čeští nakladatelé již nyní používají metadatový formát ONIX  

● pro nakladatele je obtížné vytváření různých formátů metadat pro knihkupce, 

distribuce a agentury 

● nakladatelé budou ochotni spolupracovat pokud budeme respektovat 

mezinárodní nakladatelských formát ONIX a věcné třídění BISAC / Thema



Spolupráce

● je nutné změnit názor na kvalitu poskytovaných záznamů od nakladatelů

● pokud je kvalita nevyhovující, je nutné s nakladateli více spolupracovat a 

co nejvíce usnadnit tvorbu metadat (možná příliš optimistické mínění)

● kooperací knihoven, národních agentur, nakladatelů, distributorů a 

knihkupců, SČKN, MK ČR dojde k plnění strategického cíle Koncepce 

rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do 

roku 2030, a to důslednou kooperací a sdílením činností dosahovat 

maximální ekonomické efektivnosti poskytovaných služeb knihoven



Spolupráce

● spoluprací můžeme získat více údajů o knihách, které nám chybí, ale jsou 

např. důležité pro nové typy služeb knihoven:

● váha knihy

● rozměry (výška, šířka, tloušťka) knihy

● informace o povinných výtiscích pro knihovny - příjemce povinného výtisku



Informace o povinných výtiscích

● přesný výčet institucí, kterým má být dodaný povinný výtisk (monografie, 

periodika)

● propojení nakladatelského záznamu do knihovního systému do 

bibliografického záznamu s předáním informací, zda byl dodán povinný výtisk 

a komu (vazba Cluster, problematické

● ostatní krajské knihovny)

● možnost sledování urgencí nedodaného povinného výtisku, archivace 

urgování



ONIX - Online Information Exchange

● mezinárodní nakladatelský standard - slouží pro komunikaci mezi nakladateli,  
distributory, knihkupci …

● vývoj zajišťuje mezinárodní skupina EDItEUR ve spolupráci s dalšími 
organizacemi

● ONIX for Books
● ONIX for Serials
● ONIX for Publications Licenses
● ONIX ISBN registration format
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