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Webarchiv 

• https://www.webarchiv.cz/cs 

• Archivace bohemikálních dokumentů na 
Internetu (webu) od 3. 9. 2001 na základě 
smlouvy s danou institucí. 

• Provozuje Národní knihovna ČR. 

• Některé weby nejsou volně přístupné  

    s ohledem na Autorský zákon. Komplexní 
přístup možný pouze v Referenčním centru 
Národní knihovny ČR. 

 

 

 

https://www.webarchiv.cz/cs


Webarchiv 
Vyhledávání  dle názvu instituce 



Webarchiv 
Výsledky hledání 



Webarchiv 
Výběr data archivace  



Webarchiv 
Zobrazení webu dané instituce k vybranému datu 



Webarchiv 
Vyhledávání dle adresy webu 



Webarchiv 
Výběr data archivace webu 



Webarchiv 
Zobrazení webu dané instituce k vybranému datu 



Webarchiv 
Tematické sbírky 



Webarchiv 
Tematické sbírky – nabídka webů 



Webarchiv 
Přístup podle oborů 

 



eSbírky 
• https://www.esbirky.cz/ 

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

• Národní agregátor ČR pro Europeanu. 

• Zachycuje více než 120 000 muzejních exponátů 

    ze 166 českých institucí. 

• Lze asi používat znaky pro pravostranné rozšíření:  

    * náhrada za libovolný počet znaků, 

    ? náhrada za jeden znak. 

• Nefungují zde 

 

https://www.esbirky.cz/


eSbírky 
Základní vyhledávání a výsledky 



eSbírky 
Záznam sbírkového předmětu 



 
eSbírky 

Prohlížení dle instituce 

 



eSbírky 
Prohlížení dle typu sbírky 



eSbírky 
Prohlížení dle materiálu 



eSbírky 
Prohlížení dle zeměpisného původu předmětu 



eSbírky 
Prohlížení dle časového období vzniku předmětu 



eSbírky 
Prohlížení dle techniky 



eSbírky 
Virtuální výstavy 



Otevřené sbírky 

• http://www.otevrenesbirky.cz/ 

 
• PILKA, Lukáš a Tereza ŠKVÁROVÁ. Otevřené sbírky: zpráva o 

digitalizaci a zpřístupňování kulturního dědictví v České 
republice 2021 [online]. Praha: Vysoká škola    

     uměleckoprůmyslová, 2021 [cit. 2021-04-22]. Dostupné z:  

     http://www.otevrenesbirky.cz/ 

 

• Obsahuje také odkazy na digitalizované sbírky 
jednotlivých muzeí a galerií. 

http://www.otevrenesbirky.cz/
http://www.otevrenesbirky.cz/


Česká digitální matematická knihovna 
(DML-CZ) 

 
• https://dml.cz/ 

• Vznikla z iniciativy členů České matematické 
společnosti v rámci projektu podporovaného  

    v letech 2005-2009 Akademií věd ČR. 

• Provozuje ji Matematický ústav AV ČR. 

• Obsahuje české časopisy, sborníky z konferencí a 
monografie. 

• Zachycuje také díla významných českých 
matematiků. 

• Je součástí Evropské digitální matematické 
knihovny (https://eudml.org/). 

 

 

https://dml.cz/
https://dml.cz/
https://eudml.org/
https://eudml.org/


DML-CZ 
Vyhledávání 

 



DML-CZ 
Výsledky 



DML-CZ 
Informace o určité osobnosti včetně děl 



DML-CZ 
Seznam děl určité osobnosti 



DML-CZ 
Záznam díla 



DML-CZ 
Pokročilé vyhledávání 



DML-CZ 
Prohlížení - rejstříky 

Některé plné texty jsou záměrně 
zpřístupňovány s určitým časovým 
zpožděním (embargo). 



DML-CZ 
Rejstřík autorů 

 



Bibliotheca Economica 

• https://bibliothecaeconomica.cz/ 

 

• Projekt vznikl prací studentů Vysoké školy 
ekonomické. 

• Byl finančně podpořen Československou 
obchodní bankou a Burzou cenných papírů. 

 

https://bibliothecaeconomica.cz/
https://bibliothecaeconomica.cz/


Bibliotheca economica 
Vstup 



Bibliotheca economica 
Vyhledávání 



Bibliotheca economica 
Záznam 



Bibliotheca economica 
Detail publikace 



 
Bibliotheca economica 

Cesta k plnému textu 

 



Bibliotheca Economica 
Rejstříky 



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.  
• Koncem roku 2019 obsahovalo Manuscriptorium 365 538 záznamů, 115 

500 komplexních digitálních dokumentů a 22 523 konvoluty (dle Výroční zprávy 
Národní knihovny ČR 2019).  

• Uživatelé mají k dispozici asi 33 miliony digitalizovaných stran ze 130 institucí. 

• Zapojeny 22 země.  

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


Manuscriptorium 
Vstupní webovská stránka 



Manuscriptorium 
Vstupní webovská stránka v češtině 



Manuscriptorium 
Digitální knihovna  - vyhledávání 



Manuscriptorium 
Práce s výsledky 

Práce s vybranými 
dokumenty pro 
přihlášené uživatele. 



Manuscriptorium 
Zobrazení jednotlivých stránek vybraného dokumentu 



 
Manuscriptorium 

Zobrazování jednotlivých stránek 

 



Manuscriptorium 
Pokročilé vyhledávání 



 
Europeana 

https://www.europeana.eu/portal/ 

 • Portál zpřístupňuje kulturní dědictví evropských 
zemí. 

• Obsahuje asi 59 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. 

https://www.europeana.eu/portal/
https://www.europeana.eu/portal/
https://www.europeana.eu/portal/


Europeana 
Vyhledávání 



Europeana 
Výsledky 

Možnost zpřesnění dotazu a výsledků. 

Volba způsobu 
zobrazení výsledků 



Europeana 
Záznam 

 



NUŠL  
Národní úložiště šedé literatury 

 
• http://www.nusl.cz/ 
• Projekt Národní technické knihovny v Praze. 

 
• Zachycuje dokumenty, které nejsou publikovány a 

distribuovány tradičními kanály, např. publikační 
činnost ústavů Akademie věd ČR, české vysokoškolské 
kvalifikační práce, výzkumné a technické zprávy, 
konferenční materiály a firemní literaturu. 

• U dokumentů je odkaz do digitálního repozitáře NÚŠL 
či na zdrojový web. 

• Pomocí portálu NÚŠL se lze dostat u některých 
dokumentů k plnému textu. 
 
 

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 

 
 
 

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

pro frázi, 
- hvězdičku  pro pravostranné 

rozšíření. 
 

http://invenio.nusl.cz/
http://invenio.nusl.cz/
http://invenio.nusl.cz/


NUŠL – repozitář 
Pokročilé vyhledávání a výsledky 



NUŠL – repozitář 
Záznam 


