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Digitalizace dokumentů v MZK

● naším cílem je dlouhodobé uchování dokumentů a jejich 
zpřístupnění v digitální podobě online
○ zánik, rozpad, opotřebení dokumentů
○ vysoká půjčovanost
○ zájem uživatelů či institucí

● obecný cíl v ČR - uchovat a zpřístupnit české písemné 
kulturní dědictví v digitální podobě (vše do r. 2040?)

● digitalizační linka MZK - systém pro digitalizaci, skenery, 
nástroje pro zpracování obrazu a metadat 



Digitalizace dokumentů v MZK - projekty

Co jsme digitalizovali či digitalizujeme:
● rukopisy, staré tisky - např. Komeniana nebo fond 

benediktinského kláštera v Rajhradě
● dokumenty ohrožené degradací kyselého papíru - např. 

Lidové noviny (1893-1958)
● staré mapy, grafiky, hudebniny, noviny
● tématické sbírky - vinařství, řemesla a dovednosti aj.
● zvukové dokumenty - gramofonové desky 

(narodnifonoteka.cz)
● Národní digitální knihovna (NDK)



Digitalizace dokumentů v MZK - projekty

Národní digitální knihovna (NDK):
● spol. projekt NK ČR a MZK: http://www.ndk.cz
● dotace ze strukturálních fondů EU
● zaměřeno na novodobou českou produkci od r. 1801 

(noviny, časopisy, knihy, sborníky)
● vznik stávající digitalizační linky
● hl. fáze projektu 2010-2014 - zdigitalizováno 26 mil. 

stran (více než 100 000 literárních děl) - obě instituce
● od r. 2015 fáze udržitelnosti projektu, cíl pro MZK 

ročně naskenovat min. 3 mil. knižních stran 

http://www.ndk.cz


Věděli jste, že...

● nám můžete navrhnout, co máme digitalizovat?
  → tlačítko DIGI ve Vufindu (katalog MZK - vufind.mzk.cz)



A věděli jste také, že...

● se dostanete k digitalizovanému dokumentu z 
Vufindu? Použijte odkaz “Digitalizovaný dokument”.



Digitální knihovna MZK

Vše, co se digitalizuje, najdete zde: kramerius.mzk.cz



Digitální knihovna MZK

● knihy, noviny a časopisy, rukopisy, archiválie, 
hudebniny, grafiky, mapy, zvukové nahrávky

● veřejné / neveřejné dokumenty (autorsko-právní 
ochrana trvá 70 let od úmrtí autora a 50 let od vydání)

● tématické sbírky

Digitální knihovna MZK v číslech:
❖ cca 37, 5 mil. naskenovaných stran (včetně NK 

dokumentů)
❖ z toho např. 133 593 knih a 1782 novin a časopisů



Nový vzhled Digitální knihovny MZK

Máme nové webové rozhraní: 
                                                  digitalniknihovna.cz/mzk

● najdete tam vše, co na stávajícím webu, ale v novém a 
modernějším kabátku

● vyzkoušejte a používejte ho už teď!

● stručné představení - hl. strana, překliknutí mezi 
knihovnami, vyhledávání, prohlížení, ovládací prvky



digitalniknihovna.cz/mzk

Hlavní strana



digitalniknihovna.cz/mzk

Vyhledávání



digitalniknihovna.cz/mzk

Prohlížení



digitalniknihovna.cz/mzk

Hledání v plném textu



digitalniknihovna.cz/mzk

Procházení podle kategorií



digitalniknihovna.cz/mzk

Prohlížení novin a časopisů



Mobilní aplikace Kramerius

Android
❖ více informací a stažení na Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mzk.kramerius.app

iOS
❖ více informací a stažení na AppStore:
https://itunes.apple.com/cz/app/kramerius/id1065771974?mt=8

Vezměte si letáček s odkazy :-)

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mzk.kramerius.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mzk.kramerius.app
https://itunes.apple.com/cz/app/kramerius/id1065771974?mt=8
https://itunes.apple.com/cz/app/kramerius/id1065771974?mt=8


Dotazy? 

Sledujte nás na Facebooku!
facebook.com/DigitalniKnihovnaMZK

Děkuji za pozornost!

Kontakt: 
lenka.damborska@mzk.cz

kramerius@mzk.cz
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