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Digitální knihovna MZK 
Vyhledávací možnosti 

• Systém Kramerius hledá nejen v metadatech,  

    ale také v plných textech. 

• Stručný návod: 

    https://www.mzk.cz/sluzby/navody/digitalni-
knihovna-mzk 

• Nelze používat znaky pro pravostranné rozšíření. 

• Nelze používat booleovské operátory. 

• Lze používat horní oboustranné uvozovky pro 
frázi. 
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Digitální knihovna MZK 
Přístup k plným textům 

• Odkudkoliv jsou přístupné plné texty volných děl 
(díla, která nepodléhají autorskoprávní ochraně). 

• Volná jsou: 

    - díla: 70 let po smrti autora a 50 let od  

               vydání,         

    - noviny a časopisy: 110 let od vydání. 

• Plné texty děl pod autorskoprávní ochranou jsou 
přístupné pouze uživatelům MZK s platnou 
čtenářskou legitimací na počítačích v budově 
knihovny. 

 

 



Digitální knihovna MZK 
Výběr digitální knihovny k prohledávání 



Digitální knihovna MZK 
Prohlížení 

Výběr řazení  



Digitální knihovna MZK 
Vyhledávání 



Digitální knihovna MZK 
Přístup k filtrům – omezení dotazu 



Digitální knihovna MZK 
Výsledky 



Digitální knihovna MZK 
Práce s digitalizovaným dokumentem 



Digitální knihovna MZK 
Periodikum – přehled ročníků 



Digitální knihovna MZK 
Periodikum – přehled čísel v ročníku 



Digitální knihovna MZK 
Periodikum – přehled stran v čísle 

Přesun mezi stranami 



Digitální knihovna MZK 
Práce se stránkou 



Digitální knihovna MZK 
Nastavení zobrazení 



Digitální knihovna MZK 
Textový přepis stránky 



Digitální knihovna MZK 
Generování stránky ve formátu JPG 



Digitální knihovna MZK 
Kniha – přehled stránek 



Digitální knihovna MZK 
Vygenerování citace 



Digitální knihovna MZK 
Výběr textu k přepisu 



Digitální knihovna MZK 
Textový přepis vybrané části textu 

 



Digitální knihovna MZK 
Výběr části pro zobrazení výřezu 



Digitální knihovna MZK 
Zobrazení výřezu 



Digitální knihovna MZK 
Generování vybraných stránek do formátu PDF či příprava tisku 

(max. 100 stran) 



Digitální knihovna MZK 
Prohlížení v předem vybraných souborech (kolekce/sbírky) 



Digitální knihovna MZK 
Hledání v mapách 



 
Digitální knihovna MZK 

Zobrazení hledaného místa na vybrané mapě 

 

Možnost  
přibližování, 
zvětšování a 
zmenšování. 



 
Facebook Digitální knihovny MZK 

https://www.facebook.com/Digitalniknihovna.cz/ 
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Národní digitální knihovna - Covid 
https://dnnt.mzk.cz/, https://ndk.cz/ 

 
 
 

• Vzdálený přístup pro uživatele MZK, Národní 
knihovny ČR a studenty a vědecké pracovníky 
dalších vzdělávacích a výzkumných institucí  ke 
všem zdigitalizovaným dílům (včetně publikací 
pod autorskoprávní ochranou) do konce června 
2020. 

• Je nutné se přihlásit jako uživatel příslušné 
knihovny.. 

• Neveřejná díla a díla nedostupná na trhu lze 
pouze číst. Tisk ani vygenerování PDF není 
povoleno. 
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Národní digitální knihovna – Covid 
Přihlášení 



Digitální knihovna MZK 
Kontakt 

Odbor digitalizace MZK: digitalniknihovna@mzk.cz 

 

Facebook digitální knihovny MZK: 
https://www.facebook.com/Digitalniknihovna.cz/ 

 

 

Tvůrce prezentace: 

PhDr. Martina Machátová 

Moravská zemská knihovna v Brně 

Tel.: 541 646 170 

E-mail: machat@mzk.cz 

 

Aktualizace:  12. května 2021 
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