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Webarchiv 

• http://www.webarchiv.cz/cs 

 

• Archivace bohemikálních dokumentů na 
Internetu od 3. 9. 2001. 

 

http://www.webarchiv.cz/cs


Webarchiv 



Webarchiv 
Vyhledávání 



Webarchiv 
Výběr data archivace webu 



Webarchiv 
Pokročilé vyhledávání 



Webarchiv 
Přehled webů dle oborů 



eSbírky 
• www.esbirky.cz 

• Český internetový portál k prohlížení 
digitalizovaných muzejních sbírek pro odborníky i 
laickou veřejnost. 

• Národní agregátor ČR pro Europeanu. 

• Zachycuje skoro 117 000 muzejních exponátů 

    z 86 českých institucí. 

• Lze asi používat znaky pro pravostranné rozšíření:  

    * náhrada za libovolný počet znaků, 

    ? náhrada za jeden znak. 

 

http://www.esbirky.cz/


eSbírky 
Vyhledávání a výsledky 



eSbírky 
Záznam předmětu 



eSbírky 
Prohlížení dle typu sbírky 



eSbírky 
Prohlížení dle zeměpisného původu předmětu 



eSbírky 
Prohlížení dle časového období vzniku předmětu 



Manuscriptorium 

• http://www.manuscriptorium.com/cs 
• http://www.manuscriptorium.com/ 
• Evropská digitální knihovna psaného kulturního 

dědictví. Je součástí projektu Europeana. 
Umožňuje bezplatný přístup k historickým 
dokumentům, které jsou rozptýleny v různých 
digitálních knihovnách. Obsahuje rukopisy, 
inkunábule, staré tisky (do r. 1800), mapy, listiny a 
další typy dokumentů. Zapojeno 22 zemí. 
Obsahuje asi 250 000 záznamů a více než 5 
milionů obrazů.  
 

http://www.manuscriptorium.com/cs
http://www.manuscriptorium.com/


Manuscriptorium 
Vstupní webovská stránka 



Manuscriptorium 
Digitální knihovna  - vyhledávání 



Manuscriptorium 
Práce s výsledky 



Manuscriptorium 
Zobrazení jednotlivých stránek vybraného dokumentu 



 
Manuscriptorium 

Zobrazování jednotlivých stránek 

 



Manuscriptorium 
Pokročilé vyhledávání 



 
Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ 

 • Portál zpřístupňuje kulturní dědictví evropských 
zemí. 

• Obsahuje asi 58 mil. záznamů. 

• Pokrývá sbírky celé řady paměťových institucí 

    v evropských zemích. 

• Zachycuje umělecká díla, knihy a zvukové 
nahrávky.  

• Při vyhledávání lze používat operátory AND, OR a 
NOT a oboustranné horní uvozovky pro frázi. 

http://www.europeana.eu/portal/
http://www.europeana.eu/portal/


Europeana 
Vyhledávání 



Europeana 
Výsledky 



Europeana 
Záznam 

 



NUŠL  
Národní úložiště šedé literatury 

 

• http://www.nusl.cz/ 

• Projekt Národní technické knihovny v Praze. 

• Zaměřuje se nyní převážně na publikační 
činnost ústavů Akademie věd ČR a české 
vysokoškolské kvalifikační práce. 

 

http://www.nusl.cz/
http://www.nusl.cz/
http://www.nusl.cz/
http://www.nusl.cz/


NUŠL 
Vyhledávání a výsledky 



 
 

NUŠL - repozitář 
http://invenio.nusl.cz/?ln=cs 

 
 

Při vyhledávání lze používat: 
-  operátory AND, OR a NOT, 
- oboustranné horní uvozovky 

pro frázi, 
- hvězdičku  pro pravostranné 

rozšíření. 
 

http://invenio.nusl.cz/?ln=cs
http://invenio.nusl.cz/?ln=cs
http://invenio.nusl.cz/?ln=cs


NUŠL – repozitář 
Pokročilé vyhledávání a výsledky 



NUŠL – repozitář 
Záznam 


