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Informační zdroje z oblasti beletrie a literární vědy 

 (Školení 23. března 2017 – linky a příklady) 
 

 

Příklady jsou vyznačeny kurzívou. 

 
01.  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.: http://www.ucl.cas.cz/ 
            
 
02. Digitalizovaná Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 – databáze  
      RETROBI:  
      http://retrobi.ucl.cas.cz/retrobi/hledat.4 
      * náhrada za neomezené množství znaků, 
      ? náhrada za jeden znak. 
      Otazník i hvězdičku lze použít na začátku, uvnitř i na konci slova. 
      Oboustranné horní uvozovky pro hledání fráze. 
      a) Dotaz: "Jaroslav Vrchlický" 
      b) Dotaz: "detektivní román" 
 
03. Česká literární bibliografie – přehled databází:  
       http://clb.ucl.cas.cz/cs-cz/bibliograficke-databaze 
 
04. Česká literární bibliografie – systém ALEPH: http://biblio.ucl.cas.cz/ 
      * nebo ? pro pravostranné rozšíření. 
      a) fantasti*    , roky: 1775 -1945, 
      b) předmět: kateřin* tučkov* ,  
      c) vyhledávání CCL: (detektiv* or krimi*) and povíd* 
 
 
 
05. DATABÁZE ÚČL AV – PŮVODNÍ VYHLEDÁVACÍ ROZHRANÍ (SYSTÉM  ISIS): 
      Pravostranné rozšíření: $  (pravý Alt+ ů, levý alt + 36)  
      Fráze: "   " 
06. Ústav pro českou literaturu – vyhledávání ve vybraných databázích: 
      http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=general 
07. Retrospektivní bibliografie (do roku 1945) – databáze RET 
      http://isis.ucl.cas.cz/?form=ret 
      a) Autor: "Nejedlý Zdeněk" 
08. Česká literatura v exilu (1948 - 1989): http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=cle 
09. Databáze české literární vědy (od roku 1961):    
      http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio 
        
 
 
10. Databáze českých literárních osobností – databáze CLO: http://clo.ucl.cas.cz/ 
      a) Winter Zikmund 
      b) Legátová Květa 
 
11. Literární ceny: http://www.ucl.cas.cz/ceny/ 
      a) Brněnská sedmikráska     v cenách, 
      b) Vondruška                         ve jménech osob. 
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12. Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR:  
      http://archiv.ucl.cas.cz/ 
      a) Vyhledávání – autor: Čapek Abe 
      b) Vyhledávání – název: histor* román* 
 
 
13. Portál české literatury CzechLit – Czech Literature Online: http://www.czechlit.cz/cz/ 
      Portál buduje Ćeské literární centrum při MZK. Jeho cílem je propagace české literatury    
      v zahraničí. Zaměřuje se především na díla českých žijících autorů. 
   
14. Česká literatura na Internetu: http://www.ceskaliteratura.cz/ 
 
15. lLiteratura.cz: http://www.iliteratura.cz/ 
      Nezávislý a neziskový internetový literární časopis, jenž zajišťuje Sdružení pro iliteraturu.  
      Poskytuje aktuální informace o české a zahraniční literatuře, která je dostupná na   
      knižním trhu. 
 
16. Svaz českých knihkupců a nakladatelů: https://www.sckn.cz/index.php 
      Web SČKN poskytuje aktuální informace o nových publikacích a aktuálním dění na  
      českém knižním trhu. Obsahuje také žebříčky nejprodávanějších knih a informace  
      o aktivitách na podporu četby. 

 
17. České knihy: https://www.sckn.cz/index.php?p=kmet&databaze-ceske-knihy-dvt 
      Databázi buduje SČKN za podpory Ministerstva kultury. 
      a) Databáze vydaných titulů: http://www.sckn.cz/ceskeknihy/ 
      b) Databáze chystaných titulů: http://www.sckn.cz/chystane/ 
 
18. Československá bibliografická databáze: http://www.cbdb.cz/ 
       Portál se zaměřuje především na česká a slovenská díla. Obsah vytvářejí zejména  
      registrovaní uživatelé, kteří zde mohou komentovat autory a knihy, zapojit se do diskusí a  
      budovat si své seznamy zajímavých publikací..sou zde k dispozici různé žebříčky. 
     Pokročilé vyhledávání – v autorech: Vlastimil Vondruška 

 

 

 

 

Další odkazy 

 

19. Literatura Umění Kultura: http://www.obrys-kmen.cz/ 
      Elektronický týdeník Unie českých spisovatelů. 
 
20. Čítárny: http://www.citarny.cz/ 
      Literárně – vzdělávací portál, financován ze soukromých zdrojů a dobrovolnictvím. 
 
21. Knihovnice.cz: http://www.knihovnice.cz/ 

      Všeobecný literární portál.  
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22. Čtenářův sympatický rádce: http://www.ctesyrad.cz/ 

23. BiblioHelp: http://www.bibliohelp.cz/ 

      Knihy vhodné pro biblioterapeutickou praxi. 

 

 

Volně přístupné knihy lze stáhnout např. na těchto místech: 

 Česká elektronická knihovna: http://www.ceska-poezie.cz/cek/ 

 Databazeknih.cz – e-knihy zdarma: http://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma 

 Databook.cz: http://www.databook.cz/e-knihy-zdarma 

 E-knihovna Městské knihovny v Praze:  

https://www.mlp.cz/cz/ 

E-knihy klasiků: http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/ 

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

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

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

 Free eBooks.net: http://www.free-ebooks.net/ 

 HathiTrust: http://www.hathitrust.org/ 

 Google Knihy (pouze některé publikace): http://books.google.cz/ 

            Rozšířené vyhledávání: http://www.google.com/advanced_book_search 

 Dígitální knihovny českých knihoven: 

(Přístupná jsou v plném textu pouze díla, která nepodléhají autorskoprávní ochraně. 
Chráněná díla jsou k dispozici výhradně  na počítačích v příslušné knihovně.)  

Česká digitální knihovna: https://www.czechdigitallibrary.cz/ 

Digitální knihovna MZK: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/ 

Digitální knihovna Národní knihovny v Praze:  

http://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny 

Odkazy na systémy Kramerius v jednotlivých knihovnách ČR: 

http://registrkrameriu.mzk.cz/ 

http://registr.digitalniknihovna.cz/ 

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

Registr digitalizace:  www.registrdigitalizace.cz  

 

 

Připravila PhDr. Martina Machátová k 23. 3. 2017, e-mail machat@mzk.cz, tel. 541 646 170. 
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