
 
 
 

Digitální knihovny v ČR 
(Online školení pro členy SKIP Velká Morava 12. května 2021 – linky a příklady) 

 

 
 
 
 

1. RD - Registr digitalizace: http://registrdigitalizace.cz/rdcz/home 
Slouží pro evidenci digitalizovaných dokumentů v České republice. Ze záznamu se lze dostat 
do katalogu knihovny, která dokument zdigitalizovala, případně k plnému textu 
zdigitalizovaného dokumentu. 
a) Čapek Krakatit 
b) Jan Neruda Arabesky 1880 
c) Borovský Tyrolské elegie 
d) Rais Zapadlí vlastenci 
e) Alois Rašín Inflace a deflace 
f) Karel Kramář Hlas, který nebyl umučen 
 
 
 

2. ČDK – Česká digitální knihovna: http://www.czechdigitallibrary.cz/ 
Česká digitální knihovna umožňuje vyhledávání v dokumentech obsažených v digitálních 
knihovnách provozovaných jednotlivými knihovnami v České republice, zatím jsou zapojeny 
digitální knihovny 11 knihoven. Cílem je zajištění přístupu k digitálním dokumentům v 
knihovnách z jednoho místa. Hledání probíhá v plných textech i v metadatech. 
a) Masaryk Jak pracovat 
b) František Zýbal Malovaná mládež 
c) "Dějiny Moravy" 
d) Karel Čapek: Bílá nemoc 
e) Karel Poláček Okresní město 
f) Karel Hynek Mácha Máj 
g) Jan Neruda Povídky malostranské 
h) Angličtí státníci 
i) Ema Destinnová 
 
 
 

3. Portál Knihovny.cz: https://www.knihovny.cz/ 
a) Mrštík Maryša,  
    
    - typ výpůjčky – online – dostupné, ve spodní části záznamu  e-verze, 
   - typ dokumentu – e-knihy. 

http://registrdigitalizace.cz/rdcz/home
http://www.czechdigitallibrary.cz/
https://www.knihovny.cz/


b) Viewegh Román pro ženy. 
c) Živa, typ dokumentu – noviny a časopisy,  typ výpůjčky – online – dostupné, ve spodní  
    části záznamu kliknout na „ e-verze“. 
 
 

4. Souborný katalog ČR CASLIN:  
https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc 
a) Název: Kříž u potika, druh dokumentu: digitalizovaný dokument. 
b) Němcová Pohorská vesnice, druh dokumentu: elektronické  zdroje. 
 
 
 

5. Digitální knihovny Národní knihovny v Praze:  
https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny 
 
A. Kramerius verze 5 (Národní digitální knihovna). 
a) "Kytice z českých her“ 
b) Jirásek Psohlavci 
c) Svatopluk Čech Jitřní písně 
d) Alois Rašín Národní hospodářství 
e) Dr. Rašín, budovatel a bořitel státu 
f) Český stát v historickém vývoji a v dnešní podobě dle ustanovení kongresu pařížského 
g) Erich Roučka 
h) "Eliška Krásnohorská" , pouze veřejné, noviny a časopisy, časopis Šťastný domov 
ch)  „Vařím, vařím z vody, mlíčka,  
      bude z toho polívčička,  
     bude z toho kašička  
     pro kočičku, pro psíčka.“ 
 
B. Kramerius vrze 3. 
h) František Ladislav Rieger O Boucharónech 
ch) František Ladislav Rieger Život Mohamedův 
i) Masaryk Otázka sociální 
j) Tyl Zlatníkova milenka 
 

6. Facebook digitální knihovny Národní knihovny ČR v Praze: 
https://www.facebook.com/DigitalniKnihovnaNKCR/ 
 
 
 
 
 

7. Digitální knihovna Moravské zemské knihovny v Brně:  
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk 
a) "Písně otroka" 
a) Orbis pictus 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc
https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny
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b) Masaryk Ideály humanitní 
c) Alois Rašín Národní hospodářství 
d) Alois Rašín Pracovat a šetřit 
e) "Karel Kramář" 
f)  "Jiří Mahen" , noviny a časopisy,  
     "Karolína Světlá" 
f) "Humoristické listy" 
g) Rašple, noviny a časopisy 
 

8. Facebook digitální knihovny MZK:  
  https://www.facebook.com/Digitalniknihovna.cz/ 
 
 
 

9. Městská knihovna v Praze: https://www.mlp.cz/cz/ 
E-knihovna.cz: 
www.e-knihovna.cz 
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/  
a) Čapek Krakatit 
b) Kainar Zlatovláska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Některé další digitální knihovny 
 

 

10. Česká digitální matematická knihovna: https://dml.cz/ 

Jsou zde volně přístupné i některé současné časopisy z matematiky. 

a) Pokročilé vyhledávání: author - Otakar Borůvka, title -  Matice 

 

 

11. Bibliotheca Economica: https://www.bibliothecaeconomica.cz/ 

a) Rašínova reforma měny 

 
12. Národní fonotéka: https://narodnifonoteka.cz/ 
Portál pro přístup ke zvukovým záznamům. 
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13. eSbírky – kulturní dědictví online: http://www.esbirky.cz/ 
Portál pokrývá především muzea a galerie v ČR. Zachycuje asi 120 000 sbírkových předmětů 
ze 166 institucí.  
a) map* Morav* 
b) šrotovník* 
c) váza 
d) roční železniční jízdenka 
e) Zikmund Hanzelka, typ sbírky – zvukové záznamy a videozáznamy 

 
 
 
14. Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave: 
http://digitalna.kniznica.info/browse 
a) Milan Rastislav Štefánik 
b) Slovenské hlasy 
 

 
15. Digitálna knižnica Slovenskej národnej knižnice v Martine 
https://onk.snk.sk/ 
a) Dokumenty - rejstříky 
b) "Matica slovenská" 
c) Božena Němcová 
d) Žilina 

 
 

16. Slovakiana: https://www.slovakiana.sk/ 

Portál kulturního dědictví Slovenska. 

a) Masaryk 

 

 
 
 

 

 

 

 

Připravila Martina Machátová, Moravská zemská knihovna v Brně, e-mail machat@mzk.cz, 
tel. 541 646 170. 
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