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Deutsche digitale Bibliothek 

• https://www.deutsche-digitale-
bibliothek.de/?lang=en 

• Pokrývá německé kulturní dědictví. 

• Je zapojeno skoro 3 000 německých institucí 
(knihovny, archivy, muzea, výzkumná 
pracoviště, …). 

• Zachycuje více než 20 mil. digitálních objektů. 
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Deutsche digitale Bibliothek 
Vyhledávací možnosti 

• ? Náhrada za jeden znak. 

• * Náhrada za neomezený počet znaků. 

• Otazník a hvězdičku lze použít uvnitř a na 
konci slova, nikoliv na začátku slova. 

• Malá a velká písmena nehrají roli. 

• Pomlčka znamená mezeru. Výrazy s pomlčkou 
je nutné hledat jako 2 slova. 

• Přehlásky ä, ö, a ü jsou identické  ae, oe a ue. 

    Příklad: ä hledá systém také jako ae a naopak. 

 



Deutsche digitale Bibliothek 
Základní vyhledávání 



Deutsche digitale Bibliothek 
Výsledky 

Možnost zpřesnění výsledků 



Deutsche digitale Bibliothek 
Práce s výsledky 

Zobrazení výsledků formou ikon. 



Deutsche digitale Bibliothek 
Záznam 



Deutsche digitale Bibliothek 
Pokročilé vyhledávání (1) 

Možnost výběru polí. 



Deutsche digitale Bibliothek 
Pokročilé vyhledávání (2) 

Možnost volby operátoru AND a OR mezi poli. 

Možnost výběru vztahu mezi hledanými slovy.  Možnost přidávání polí v rámci vyhledávací 
skupiny. 



Digital Public Library of America 

 

• https://dp.la/ 

• Zpřístupňuje kulturní dědictví USA. 

• Zachycuje sbírky mnoha institucí v USA 
(zejména knihoven, archivů a muzeí). 

• Pokrývá více než 14 mil. jednotek. 

• Provoz zajišťuje Boston Public Library.  
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Digital Public Library of America 
Vyhledávací možnosti 

• Lze používat: 

    - * pro pravostranné rozšíření, 

    - oboustranné horní uvozovky pro hledání  

      frází, 

    - booleovské operátory AND, OR a NOT. 

• Systém umožňuje zadat dotaz pomocí časové osy 
a místa na mapě. 

• Po registraci a přihlášení lze ukládat seznay 
výsledků. 



Digital Public Library of America 
Výsledky 



Digital Public Library of America 
Záznam 



 
Digital Public Library of America 

Přehled dle témat: https://dp.la/subjects 
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Digital Public Library of America 
Zadání dotazu pomocí mapy 

Možnost zvětšení a zmenšení 
mapy  a pohybu po mapě. 



Digital Public Library of America 
Zadání dotazu pomocí časové osy 



Digital Public Library of America 
Softwarové aplikace 



Digital Public Library of America 
Sady materiálů pro výuku 



Polona 

• https://polona.pl/ 

• Zpřístupňuje především zdigitalizované sbírky 
Národní knihovny Polska a dalších polských 
institucí. 

• Nefungují zde znaky pro pravostranné 
rozšíření. 

 

• Možnost ukládání výsledků po registraci a 
přihlášení. 
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Polona 
Vyhledávání 



Polona 
Výsledky 

Možnost zpřesnění 
výsledků 

Možnost setřídění výsledků podle uvedených kritérií. 



Polona 
Změna zobrazení výsledků 

Možnost omezení výsledků 

podle typu dokumentů.. 



Polona 
Zdigitalizovaný dokument 



Finna 

 

• https://www.finna.fi/ 

 

• Zachycuje dokumenty z více než 100 finských 
knihoven, muzeí a archivů. 

 

• Obsahuje více než 12 mil. záznamů. 
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Finna 
Vyhledávací možnosti 

• Mezera mezi slovy znamená operátor AND. 

• Lze používat operátory AND a OR. 

• Pro vyloučení výrazu z vyhledávání se používá  

    !- .   

    Příklad: Bohemia !-Moravia 

• Lze používat: 

    - * jako náhradu za neomezený počet znaků, 

    - ? Jako náhradu za jeden znak. 

    Tyto náhradní znaky lze zadat ve slově nebo na konci     

    slova, nikoliv na začátku slova. 

• Lze používat oboustranné horní uvozovky pro frázi. 

 



Finna 
Základní vyhledávání 



Finna 
Výsledky 

Volba formátu 
zobrazení. 



Finna 
Záznam 



Finna 
Pokročilé vyhledávání 



Finna 
Pokročilé vyhledávání – zadání dotazu dle oblasti na mapě 



Gallica 

• http://gallica.bnf.fr/ 

 

• Digitální knihovna Francouzské národní 
knihovny. 
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Gallica 
Základní vyhledávání 



Gallica 
Základní vyhledávání 



Gallica 
Pokročilé vyhledávání 



 
 

Francophone Digital Network / RFN 
http://www.rfnum.org/pages/ 

 
 


