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Digitální knihovna 
Definice 1 

,,Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických 
informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, 
zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v 
tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou 
zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. 
Účelem budování digitální knihovny je poskytnout 
uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním 
anebo digitalizovaným dokumentům, případně i k 
sekundárním informacím o tištěných primárních 
zdrojích, uložených ve fondu knihovny.¨ 
 
 

 
 

Celbová, Ludmila. Digitální knihovna. In: KTD: Česká terminologická databáze 
knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- 
[cit. 2016-12-19]. Dostupné z: 
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000854&local_base=KTD 



Digitální knihovna 
Definice 2 

,,Digitální knihovna je informační systém, zpravidla integrovaného 
typu, který zabezpečuje získávání, zpracování, uchování a zpřístupnění 
digitálních informací. Je závislá na existenci sítě a je zpřístupňována 
prostřednictvím počítačové sítě. Podstatnou součástí digitální knihovny 
je repozitář neboli digitální sklad. Účelem budování digitální 
knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k 
digitálním anebo digitalizovaným dokumentům, popřípadě i k 
sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích uložených ve 
fondu knihovny.“ 

 
Digitální knihovna. In: Wikisofia [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta © 2013 [cit. 2016-12-19]. ISSN 2336-5897. Dostupné z: 
https://wikisofia.cz/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_knihovna  



Seznam digitálních knihoven v ČR 

Knihovny v ČR používají ke zpřístupnění  
digitalizovaných publikací převážně systém  
Kramerius. Jeho vývoj garantuje nyní Knihovna  
Akademie věd ČR. Systém Kramerius je v praxi  
nasazen v různých verzích. 
     
     
https://registr.digitalniknihovna.cz/  
https://registrkrameriu.mzk.cz/ 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O8d2uOcV-fPgkyUyGSnQbDV9i4RMPgk83TRItLYDLJk/edit#gid=0 
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Důvody digitalizace 

• Úchování dokumentů na fyzických nosičích, 
kterým hrozí rozpad, pro budoucnost (např. 
pergamen, papír, gramodesky). 

• Ochrana dokumentů. Využití digitalizovaných 
dokumentů ke studiu místo originálů znamená 
fyzickou ochranu původních dokumentů. 

• Zpřístupnění vzácných dokumentů, které jsou  
    k dispozici v omezeném počtu exemplářů, široké 

veřejnosti.  
• Výhody vyhledávání a práce s elektronickými 

dokumenty, např. plnotextové vyhledávání, lepší 
čitelnost apod. 
 
 
 
 
 

 
 



Přístup k digitálním dokumentům 

• Digitální dokumenty jsou přístupné všem 
zájemcům, pokud se na ně nevztahuje ochrana 
dle autorskoprávní legislativy. 

• Chráněné dokumenty jsou přístupné pouze na 
počítačích v budově dané knihovny uživatelům  

    s platným čtenářským průkazem. Čtenáři si 
mohou vytisknout některé stránky. Počet stran  

     k vytištění je vždy omezen na určitý počet. 

• Knihy jsou volné 70 let po smrti autora a 50 let 
od vydání. 

• Periodika jsou volná 70 let od vydání.  



 
Registr digitalizace 

 
• http://www.registrdigitalizace.cz/ 
 
• Slouží pro evidenci digitalizovaných dokumentů 

v České republice, umožňuje rovněž sledovat 
informace o procesu zpracování jednotlivých 
dokumentů. Lze zde zjistit, zda konkrétní 
dokument byl vybrán k digitalizaci, zda probíhá 
jeho digitalizace či zda už byl zdigitalizován. Také 
je zde uvedena instituce, která má danou knihu 
ve fondu. Ze záznamu se lze dostat do katalogu 
knihovny, která dokument zdigitalizovala. 
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Registr digitalizace 
Vyhledávání 

Odkazy na další 
zdroje 
digitalizovaných 
bohemik. 



Registr digitalizace 
Vyhledávání pomocí polí 

Pokud 
píšeme celé 
jméno 
autora,  je 
nutné ho 
uvést  
v obráceném 
pořadí: 
nejprve 
příjmení, pak 
křestní 
jméno. 



Registr digitalizace 
Výsledky 



Registr digitalizace 
Záznam 

Cesta  
k plnému textu 



Česká digitální knihovna - ČDK 

• https://www.czechdigitallibrary.cz/ 
• Česká digitální knihovna umožňuje vyhledávání v dokumentech 

obsažených v digitálních knihovnách provozovaných 
jednotlivými knihovnami v České republice. Cílem je zajištění 
přístupu k digitálním dokumentům v knihovnách z jednoho 
místa. Hledání probíhá v plných textech i v metadatech. 

• V současné době je do ČDK začleněno 10 digitálních knihoven. 
Další knihovny budou postupně začleňovány. 

• Veřejně dostupné dokumenty jsou k dispozici v plném 
zobrazení. Ostatní jsou přístupné pouze v budově dané 
knihovny. 

• Administrátorem ČDK je Knihovna Akademie věd ČR. 

https://www.czechdigitallibrary.cz/


 
ČDK 

Přístup do vyhledávací masky 

 



ČDK 
Vyhledávání 



ČDK 
Výsledky 



 
 
 

ČDK 
Práce s výsledky 

 
 



ČDK 
Výběr stránek pro stažení ve formátu PDF  

(Nejde u děl podléhajících autorskoprávní ochraně, neveřejných děl.) 



ČDK 
Výběr textu k přepisu 



ČDK 
Výřez obrázků 



 
Digitální knihovna Národní knihovny  
v Praze: www.nkp.cz 
 

http://www.nkp.cz/


Digitální knihovny Národní knihovny ČR 
https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny 

Kramerius verze 3,  
Kramerius verze 5. 

2 databáze, obsah není totožný! 
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Národní knihovna - Kramerius verze 5  
http://kramerius4.nkp.cz/search/ 

 
 
 
 



Národní knihovna - Kramerius verze 5 
Vyhledávací možnosti 

• Lze používat oboustranné horní uvozovky pro 
frázi, např.:  "Kytice z českých her“ . 

• Nelze používat hvězdičku pro pravostranné 
rozšíření, ale otazník. 

• Lze používat operátor OR. 

• Mezera mezi hledanými výrazy znamená AND. 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5 – pokročilé vyhledávání 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5 - rejstříky 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5  - výsledky 

Možnost zpřesnění 
dotazu a výsledků 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5  - navigace 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5  - prohlížení dokumentu 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5  - časová osa, chronologické omezení 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Práce s dokumentem 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5  - generování vybraných stran do formátu PDF 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5  - nové rozhraní v testovací verzi 

Vyhledávání 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5  - nové rozhraní v testovací verzi 

Výsledky 

Možnost zpřesnění 
výsledků 

Zpřesnění typu 
dokumentu 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5  - nové rozhraní v testovací verzi 

Nastavení zobrazení výsledku 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5  - nové rozhraní v testovací verzi 

Práce se zobrazenou stránkou 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5  - nové rozhraní v testovací verzi 

Výběr stránek  k tisku 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5  - nové rozhraní v testovací verzi 

Vygenerování stránky ve formátu PDF a JPEG 

Do formátu PDF 
lze vygenerovat 
pouze veřejné 
dokumenty 
(volně 
přístupné). 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5  - nové rozhraní v testovací verzi 

Vygenerování citace 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 5  - nové rozhraní v testovací verzi 

Textový přepis stránky 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 3 

Každá verze Krameria obsahuje  jiné dokumenty, obsah není totožný.. 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 3 –vyhledávání 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 3 –výsledky 



Digitální knihovna Národní knihovny 
Kramerius verze 3 – práce s nalezeným dokumentem 

K prohlížení jednotlivých stránek je 
nutné nainstalovat speciální plugin. 
  
Příslušné stránky lze také vygenerovat 
do formátu PDF. 



Digitální knihovny Národní knihovny ČR 

Ke zdigitalizovanému dokumentu se lze rovněž 
dostat přes tyto zdroje: 

 

- katalog Národní knihovny ČR (NKC), 

- Souborný katalog ČR (CASLIN), 

- portál Knihovny.cz. 



Digitální knihovna Městské knihovny  
v Praze 

 

• https://www.mlp.cz/ 

 

• Jsou zahrnuta zejména díla klasické literatury, 
např. B. Němcové, K. Čapka, A. Christie a A. C. 
Doyla, ale také publikace současné, např. M. 

• Viewegha. 
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Digitální knihovna Městské knihovny v Praze 
Vyhledávání v katalogu 



Digitální knihovna Městské knihovny v Praze 
Záznam knihy 



Digitální knihovna Městské knihovny v Praze 
Záznam knihy 

Možnost stažení 
publikace v několika 
formátech. 



E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma 
Beletrie, krásná literatura, poezie (1) 

• Česká elektronická knihovna:  

http://www.ceska-poezie.cz/cek/ 

    Plné texty poezie – přístup po registraci. 

• Databook.cz:    

https://www.databook.cz/e-knihy-zdarma     

    Bezplatné stažení možné po registraci. 

• Databazeknih.cz:  

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma 
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E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma 
Beletrie, krásná literatura, poezie (2) 

• E-knihyzdarma.cz: 
http://www.eknihyzdarma.cz/ 

• Google Knihy: https://books.google.cz/ 

    U některých chráněných děl přístup k několika     

    stránkám. Publikace či strany lze pouze číst,  

    nikoliv stahovat. 
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E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma 
Beletrie, krásná literatura, poezie (3) 

• Kosmas – e-knihy zdarma: 
https://www.kosmas.cz/hledani/?Filters.Show
WindowId=43&Filters.Filtered=True&Filters.Sho
wWindowIds=43&sortBy=datum&Facets=12987
8 

• PDF knihy: http://www.pdfknihy.maxzone.eu/ 

• Zlatý fond denníka SME:  
http://zlatyfond.sme.sk/autori 

    Slovenská klasická literatura. 
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E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma 
Zahraniční odborná literatura 

• DOAB – Directory of open access books  
https://www.doabooks.org/doab?uiLanguage
=en 

• Open Library 

    https://openlibrary.org/ 

    Obsahuje také krásnou literaturu. Stažení   

    knihy možné po registraci. 

    Knihy z tohoto zdroje jsou vyhledatelné také  

    prostřednictvím portálu Knihovny.cz.  
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