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Digitálna knižnica Univerzitnej
knižnice v Bratislave

• http://digitalna.kniznica.info/browse

• Obsahuje více než 1,5 mil. stran a zachycuje více 
než 99 000 dokumentů.

• Lze stahovat celé dokumenty.

• Manuál:
https://www.ulib.sk/files/sk/digitalizacia-ukb/digitalna-kniznica-ukb/digitalna_kniznica_manual.pdf

http://digitalna.kniznica.info/browse


DK UK v Bratislave
Vyhledávání



DK UK v Bratislave
Výsledky



DK UK v Bratislave
Nalezený dokument



DK UK v Bratislave
Výběr stran ke stažení



DK UK v Bratislave
Příprava vybraných stran k tisku



Digitálna knižnica
Slovenskej národnej knižnice (SNK)

• Katalóg digitálnej knižnice: https://onk.snk.sk/

• Vzdálený přístup k plným textům autorskoprávně 
volných (veřejných) děl je možný pouze po bezplatné 
registraci a přihlášení.

• V současnosti probíhá testovací provoz.

• Nápověda:
https://onk.snk.sk/assets/help/help.pdf

https://onk.snk.sk/
https://onk.snk.sk/assets/help/help.pdf


Katalóg digitálnej knižnice SNK
Vyhledávání

Rejstříky



Katalóg digitálnej knižnice SNK
Prohlížení/seznamy/rejstříky: https://onk.snk.sk/browse

https://onk.snk.sk/browse


Katalóg digitálnej knižnice SNK
Abecední rejstřík autorů



Katalóg digitálnej knižnice SNK
Výsledky

Typ dokumentu



Katalóg digitálnej knižnice SNK
Dokument



Katalóg digitálnej knižnice SNK
Dokument  - tisk vybraných stránek (max. 100 stran)



Katalóg digitálnej knižnice SNK
Dokument  - vygenerování vybraných stran (max. 100) do formátu PDF



Katalóg digitálnej knižnice SNK
Dokument – textový přepis stránky



Katalóg digitálnej knižnice SNK
Dokument – výběr části k textovému přepisu



Katalóg digitálnej knižnice SNK
Dokument – textový přepis vybrané části textu



Katalóg digitálnej knižnice SNK
Dokument – výběr části textu pro výřez



Katalóg digitálnej knižnice SNK
Dokument – výřez vybrané části



Katalóg digitálnej knižnice SNK
Dokument – vygenerování citace



Deutsche digitale Bibliothek - DDB

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

• Pokrývá německé kulturní a vědecké dědictví 
(knihy, hudebniny, zvukové záznamy, 
archiválie, obrazy, sochy, …).

• Obsahuje asi 41 mil. záznamů.

• Zapojeno 4 732 německých paměťových 
institucí (knihovny, archivy, muzea, galerie,  
výzkumná pracoviště, …).

• Virtuální výstavy.

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


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 s ae, oe a ue.

Příklad: ä hledá systém také jako ae a naopak.



Deutsche digitale Bibliothek



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 knihy - cesta k plnému textu



Deutsche digitale Bibliothek
Záznam knihy - cesta k plnému textu

Plný text knihy  je k dispozici 
v původním elektronickém zdroji.



Deutsche digitale Bibliothek
Pokročilé vyhledávání (1)



Deutsche digitale Bibliothek
Pokročilé vyhledávání (2)



Deutsches Zeitungsportal
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper?lang=de

• Portál zpřístupňuje 247 novin z let 1671–1950 z 9 knihoven. 

• Umožňuje hledání v plném textu.
• Při vyhledávání nelze používat logické operátory.
• Při vyhledávání je možné používat hvězdičku (neomezené 

množství znaků), otazník (1 znak) a oboustranné horní 
uvozovky pro frázi.

• Spojovník mezi slovy je zpracován jako prázdný znak.

• Portál zprovozněn v říjnu 2021.
• Podportál Německé digitální knihovny.

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


Deutsches Zeitungsportal
Vyhledávání a prohlížení



Deutsches Zeitungsportal
Vyhledávání



Deutsches Zeitungsportal
Naskenovaný dokument



Digital Public Library of America

• c

• Zpřístupňuje kulturní dědictví USA.

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

• Pokrývá přes 44 mil. jednotek.

• K dispozici jsou virtuální výstavy a sady 
materiálů pro vzdělávání a výuku.



Digital Public Library of America
Vyhledávací možnosti

• Lze používat:

- * pro pravostranné rozšíření,

- oboustranné horní uvozovky pro hledání 

frází,

- booleovské operátory OR a NOT.



Digital Public Library of America
Vyhledávání



Digital Public Library of America
Výsledky



Digital Public Library of America
Možnost vytváření seznamů ke stažení



Digital Public Library of America
Seznam vybraných výsledků



Digital Public Library of America
Záznam

Možnost zvětšení a zmenšení 
mapy  a pohybu po mapě.



Digital Public Library of America
Prohlížení podle témat: https://dp.la/browse-by-topic

https://dp.la/browse-by-topic


Digital Public Library of America
Sady materiálů pro výuku



Europeana

• https://www.europeana.eu/portal/
• Portál zpřístupňuje kulturní dědictví evropských zemí.
• Obsahuje asi 59 mil. záznamů ze 37 000 evropských 

paměťových institucí.
• 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.
• Po registraci a přihlášení lze ukládat oblíbené položky a 

vytvářet soukromé i veřejné sbírky.

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


Europeana
https://www.europeana.eu/cs

https://www.europeana.eu/cs


Europeana
Vyhledávání



Europeana
Výsledky

Volba zobrazení 
výsledků



Europeana
Záznam



Polona

• https://polona.pl/
• Zpřístupňuje především zdigitalizované sbírky 

Národní knihovny Polska a dalších polských 
institucí.

• Obsahuje více než 3,6 mil. digitálních objektů.

• Nefungují zde znaky pro pravostranné rozšíření.

• Možnost ukládání výsledků po registraci a 
přihlášení.

https://polona.pl/


Polona
Vyhledávání



Polona
Výsledky

Možnost zpřesnění dotazu



Polona
Změna zobrazení výsledků



Polona
Zdigitalizovaný dokument



Finna

• https://www.finna.fi/

• Zachycuje dokumenty z více než 300 finských 
knihoven, muzeí a archivů.

https://www.finna.fi/


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



Finna
Záznam



Finna
Pokročilé vyhledávání



Finna
Pokročilé vyhledávání – zadání dotazu dle oblasti na mapě



Gallica

• https://gallica.bnf.fr/

• Digitální knihovna Francouzské národní 
knihovny.

https://gallica.bnf.fr/


Gallica
Základní vyhledávání



Gallica
Výsledky



Gallica
Pokročilé vyhledávání



Gallica
Výsledky



World Digital Library

• https://www.wdl.org/en/

• https://www.loc.gov/collections/world-
digital-library/about-this-collection/

• Zachycuje asi 19 000 objektů ze 193 zemí.

• Projekt Kongresové knihovny ve Washingtonu 
a UNESCO.

https://www.wdl.org/en/
https://www.loc.gov/collections/world-digital-library/about-this-collection/


World Digital Library
Vyhledávání



World Digital Library
Výsledky



World Digital Library
Záznam



DiFMOE - Digitales Forum Ost- und Mittel- und Osteuropa

https://www.difmoe.eu/d/

https://www.difmoe.eu/d/


Österreichische Nationalbibliothek - ÖNB
ÖNB Digital: https://onb.digital/

https://onb.digital/


ÖNB: ANNO- AustriaN Newspapers Online
https://anno.onb.ac.at/

https://anno.onb.ac.at/


Bayerische Staatsbibliothek
Das Münchener DigitalisierungsZentrum

https://www.digitale-sammlungen.de/de

https://www.digitale-sammlungen.de/de


Bayerische Staatsbibliothek
digiPress - Das Zeitungsportal

https://digipress.digitale-sammlungen.de/

ttps://www.digitale-
sammlungen.de/de

https://digipress.digitale-sammlungen.de/
https://www.digitale-sammlungen.de/de


E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma
Zahraniční odborná literatura (1)

• 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. 

https://www.doabooks.org/doab?uiLanguage=en
https://openlibrary.org/


E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma
Zahraniční odborná literatura (2)

• Free-eBooks.net™
https://www.free-ebooks.net/
Obsahuje také krásnou literaturu. Po registraci 
lze stáhnout 5 knih zdarma měsíčně.

• HathiTrust Digital Library
https://www.hathitrust.org/
Zachycuje více než 17 milionů publikací, z toho
přes 8 milionů knih.

• The Universal Digital Library
http://ulib.isri.cmu.edu/

https://www.free-ebooks.net/
https://www.hathitrust.org/
http://ulib.isri.cmu.edu/


E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma
Zahraniční odborná literatura (3)

• IntechOpen
https://www.intechopen.com/

• OAPEN
https://oapen.org/

• OpedEdition Books
https://books.openedition.org/

• International Psychotherapy Institute
https://www.freepsychotherapybooks.org/

https://www.intechopen.com/
https://oapen.org/
https://books.openedition.org/
https://www.freepsychotherapybooks.org/


E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma
Zahraniční odborná literatura (4)

• The National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine

https://www.nap.edu/

• Routledge – free books

https://www.routledge.com/search?kw=free+books

• Springer Link – Open access package
https://link.springer.com/search?package=openaccess&facet-content-type=%22Book%22

https://www.nap.edu/
https://www.routledge.com/search?kw=free+books
https://link.springer.com/search?package=openaccess&facet-content-type="Book"


E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma
Zahraniční odborná literatura (5)

• BookBub

https://www.bookbub.com/ebook-deals/free-ebooks

• Packt

Některé knihy zdarma po registraci.

https://www.packtpub.com/free-learning

• PDF Grab

https://pdfgrab.com/

https://www.bookbub.com/ebook-deals/free-ebooks
https://www.packtpub.com/free-learning
https://pdfgrab.com/


E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma
Zahraniční odborná literatura (6)

• EBOOKEE

https://ebookee.com/

• IOP Science

https://iopscience.iop.org/bookList/10/5

Zejména fyzika.

• Open Culture

https://www.openculture.com/free_textbooks

https://ebookee.com/
https://iopscience.iop.org/bookList/10/5
https://www.openculture.com/free_textbooks


E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma
Zahraniční odborná literatura (7)

• OpenStax

https://openstax.org/

Učebnice.

• CORE Economics Education

https://www.core-econ.org/

https://openstax.org/
https://www.core-econ.org/


E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma
Krásná literatura (1)

• Project Gutenberg

https://www.gutenberg.org/

60 000 knih.

• Bartleby – Great Books Online

https://www.bartleby.com/ebook/

• BookRix

https://www.bookrix.com/books.html

https://www.gutenberg.org/
https://www.bartleby.com/ebook/
https://www.bookrix.com/books.html


E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma
Krásná literatura (2)

• Rakuten kobo

https://www.kobo.com/us/en/p/free-ebooks

• ManyBooks

https://manybooks.net/

• Read Print

http://www.readprint.com/

• LibriVox

Audioknihy.

https://librivox.org/

https://www.kobo.com/us/en/p/free-ebooks
https://manybooks.net/
http://www.readprint.com/
https://librivox.org/


E-knihy k přečtení nebo ke stažení zdarma
Krásná literatura - Slovensko

• Rajkníh.sk

https://www.rajknih.sk/index.php?id_cat=681&ct=1&ofs=1

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

Slovenská klasická literatura.

• 1000kníh.sk
http://www.1000knih.sk/obchod/e-knihy-zadarmo-free-e-books

https://www.rajknih.sk/index.php?id_cat=681&ct=1&ofs=1
http://zlatyfond.sme.sk/autori
http://www.1000knih.sk/obchod/e-knihy-zadarmo-free-e-books


Speciální zahraniční  digitální knihovny

• British Paté

https://www.britishpathe.com/

Filmy a klipy z různých zemí světa včetně

Československa.

• Odkazy na fonotéky (zvukové nahrávky)

http://projekt.narodnifonoteka.cz/home/svetove_fonoteky

• V4 Digital Parliamentary Library+

https://www.v4dplplus.eu/

Parlamentní dokumenty zemí V4 a Rakouska.

• World Digital Mathematics Library (WDML)

https://www.mathunion.org/ceic/library/world-digital-mathematics-library-wdml

https://www.britishpathe.com/
http://projekt.narodnifonoteka.cz/home/svetove_fonoteky
https://www.v4dplplus.eu/
https://www.mathunion.org/ceic/library/world-digital-mathematics-library-wdml

