
Rozcestník Digitalniknihovna.cz umožňuje vyhledávat zdigitalizované dokumenty
z českých knihoven na jednom místě. Vyberte si digitální knihovnu, ve které chcete
vyhledávat a do vyhledávacího pole napište váš dotaz. Používejte jednoduché
vyhledávací dotazy, případně filtry. Vyhledávat napříč knihovnami v tuto chvíli nelze.
Samotné dokumenty mohou mít různou dostupnost:

EDULETTER 1/2021
 

Objevte s námi všechny možnosti přístupu k online dokumentům prostřednictvím
národních služeb Digitalniknihovna.cz a Knihovny.cz, které provozuje Moravská
zemská knihovna v Brně.

Téma: Jak získat dokumenty online

DIGITÁLNÍKNIHOVNA.CZ

1
VEŘEJNÉ DOKUMENTY
Autorsky volné, lze je číst bez přihlášení.

2
NEVEŘEJNÉ DOKUMENTY
Poznáte je podle toho, že jsou označeny zámkem a lze se k nim dostat pouze
z budovy knihovny, dočasně jsou do 30.6.2021 zpřístupněny také online po
přihlášení přes některou ze zapojených knihoven (jde o tzv. Národní digitální
knihovnu - Covid, podrobněji je popsána dále).

3
DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU (DNNT)
Dokumenty, které jsou na seznamu děl nedostupných na trhu. Tento seznam
vede Národní knihovna a aktuálně obsahuje knihy do roku vydání 2000 
a periodický tisk do roku 2010 včetně za předpokladu, že již není nabízen 
na knižním trhu (vyjma antikvariátů). DNNT budou fungovat od 30.6.2021 
po uzavření NDK Covid i nadále v online režimu. Aktuálně jsou součástí NDK
covid.

https://www.digitalniknihovna.cz/


Na základě dohody mezi Národní knihovnou ČR, Dilia, z. s. a Ochrannou organizací
autorskou - OOAS., z.s. a se souhlasem Svazu českých knihkupců a nakladatelů byl
dočasně během pandemie zpřístupněn obsah digitálních fondů Národní knihovny
ČR, Moravské zemské knihovny, Národní technické knihovny, Knihovny Akademie
věd ČR, Městské knihovny v Praze a dalších zapojených knihoven. Všechny digitální
knihovny v režimu "Covid" najdete na rozcestníku Digitalniknihovna.cz v horní části
stránky. Přístup je možný po přihlášení.

Národní digitální knihovna - Covid

Digitální knihovna NDK Covid je určená pro studenty, pedagogy, vědecké
pracovníky vysokých škol a čtenáře zapojených knihoven. Kompletní seznam
zapojených institucí najdete zde. V případě potíží s přihlášením doporučujeme
nejprve prohlédnout postup přihlášení, kde najdete odpovědi na nejčastější otázky.
Digitalizované dokumenty není možné stahovat ani tisknout. Digitální knihovna NDK
Covid bude přístupná do 30.6.2021. Poté budou dokumenty opět přístupné pouze 
ze studoven knihovny nebo v režimu DNNT - díla nedostupná na trhu.

Vyzkoušet

https://dnnt.mzk.cz/
https://www.ndk.cz/
https://dnnt.mzk.cz/
https://dnnt.mzk.cz/
https://kramerius-vs.techlib.cz/
https://kramerius-edu.lib.cas.cz/podminky-zpristupneni
https://ndk.cz/knihinst
https://www.digitalniknihovna.cz/
https://dnnt.mzk.cz/podminky-zpristupneni
https://dnnt.mzk.cz/podminky-zpristupneni
https://dnnt.mzk.cz/podminky-zpristupneni
https://ndk.cz/knihinst
https://dnnt.mzk.cz/faq
https://dnnt.mzk.cz/


Nebaví vás otevírat jednu digitální knihovnu za druhou a hledat, co potřebujete? 
Na portálu Knihovny.cz to jde z jednoho místa. U výsledků pak snadno zjistíte, zda
jsou volně ke stažení, nebo zda k přístupu potřebujete registraci. Portál indexuje 
1,3 mil. e-knih a dalších elektronických dokumentů s plným textem v různém režimu
zpřístupnění. 

Základem online zdrojů na portálu jsou volně dostupné e-knihy, které získáváme 
z fondů knihoven, zejména pak z Městské knihovny v Praze. Jedná se převážně 
o beletrii. Na portálu tak najdete nejen starší knihy od Němcové, Čapka, Vrchlického,
Oty Pavla, Bohumila Hrabala či Ladislava Fuchse, což bývá základem povinné
literatury, ale k dispozici jsou i současní autoři jako třeba Viewegh, Klíma nebo
Kratochvíl.

KNIHOVNY.CZ

Elektronické dokumenty na portálu Knihovny.cz

Volně dostupné e-knihy na Knihovny.cz

Jak se k nim dostanete? Podívejte se na video:

Hledat e-knihy

https://www.knihovny.cz/Search/Results/?type0%5B%5D=AllFields&bool0%5B%5D=AND&filter=JYOwzgDsBOCGAuwD2IBcAiApgaxMAFgJ4D62mxY8sAXpnukA&daterange=&publishDatefrom=&publishDateto=&limit=20&sort=relevance&page=1&searchTypeTemplate=basic&database=Solr&keepFacetsEnabled=true&join=AND&utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter_PDF&utm_campaign=eduletter_2021_01&utm_content=homepage
https://youtu.be/7M2X61KrQM4
https://www.knihovny.cz/?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter_PDF&utm_campaign=eduletter_2021_01&utm_content=homepage
https://www.knihovny.cz/Search/Results/?type0%5B%5D=AllFields&bool0%5B%5D=AND&filter=JYOwzgDsBOCGAuwD2IBcAiApgaxMAFgJ4D62mxY8sAXpnukA&daterange=&publishDatefrom=&publishDateto=&limit=20&sort=relevance&page=1&searchTypeTemplate=basic&database=Solr&keepFacetsEnabled=true&join=AND&utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter_PDF&utm_campaign=eduletter_2021_01&utm_content=homepage
https://www.knihovny.cz/Search/Results/?type0%5B%5D=AllFields&bool0%5B%5D=AND&filter=JYOwzgDsBOCGAuwD2IBcAiApgaxMAFgJ4D62mxY8sAXpnukA&daterange=&publishDatefrom=&publishDateto=&limit=20&sort=relevance&page=1&searchTypeTemplate=basic&database=Solr&keepFacetsEnabled=true&join=AND
https://www.knihovny.cz/Search/Results/?type0%5B%5D=AllFields&bool0%5B%5D=AND&filter=JYOwzgDsBOCGAuwD2IBcAiApgaxMAFgJ4D62mxY8sAXpnukA&daterange=&publishDatefrom=&publishDateto=&limit=20&sort=relevance&page=1&searchTypeTemplate=basic&database=Solr&keepFacetsEnabled=true&join=AND&utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter_PDF&utm_campaign=eduletter_2021_01&utm_content=homepage


Na portálu Knihovny.cz lze kromě fondů knihoven, bibliografií a dalších zdrojů
prohledávat také obsah NDK Covid. Výhodou vyhledávání na portálu je, že umožňuje
prohledávat paralelně všechny digitální knihovny najednou. Navíc lze pomocí filtrů
vyhledávání rozšířit např. o volně dostupné online dokumenty nebo třeba o knihy 
ve fondech knihoven. 

Pro zpřístupnění těchto služeb musíte být členem federace EduID (tím vyřešíte
přihlašování vašich uživatelů prostřednictvím přihlašovacích údajů z vašeho katalogu)
a následně uzavřít smlouvu s Národní knihovnou. Pokud jste zapojení na portál
Knihovny.cz, první krok vám odpadá, protože všechny zapojené knihovny již mají
přihlašování vyřešeno a stačí jen uzavřít smlouvu s Národní knihovnou.

Jak se lze přidat do DNNT a NDK Covid?
A jak v tom pomůže zapojení do Knihovny.cz?

Dokumenty z NDK Covid na portálu Knihovny.cz

Jak vyhledávat v režimu NDK Covid na portálu Knihovny.cz 
najdete v tomto videu:

Vyzkoušejte

Chcete se zapojit do portálu Knihovny.cz? Kontaktujte nás:

Martin Krčál
vedoucí portálu Knihovny.cz

e-mail: martin.krcal@mzk.cz
telefon: 723 842 910

nebo začněte vyplněním vstupního dotazníku.

https://www.knihovny.cz/Search/Results/?bool0%5B%5D=AND&type0%5B%5D=AllFields&lookfor0%5B%5D=&join=AND&searchTypeTemplate=basic&database=Solr&filter=H4Gw9gxghiD6DOAXKiCu8Cm9YDMoQ0QUQCdYBbANwC4AiARgHowA7EASxY0Y3IxIDmGFhACejWkA&limit=20&sort=relevance&page=1&utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter_PDF&utm_campaign=eduletter_2021_01&utm_content=homepage
https://youtu.be/tH_DnGupOyg
https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html#JakSeZapojit
https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html#JakSeZapojit
https://www.knihovny.cz/?utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter&utm_campaign=eduletter_2021_01&utm_content=homepage
https://www.knihovny.cz/Search/Results/?bool0%5B%5D=AND&type0%5B%5D=AllFields&lookfor0%5B%5D=&join=AND&searchTypeTemplate=basic&database=Solr&filter=H4Gw9gxghiD6DOAXKiCu8Cm9YDMoQ0QUQCdYBbANwC4AiARgHowA7EASxY0Y3IxIDmGFhACejWkA&limit=20&sort=relevance&page=1&utm_source=mailchimp&utm_medium=newsletter_PDF&utm_campaign=eduletter_2021_01&utm_content=homepage
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCdqJ-l8h-Zq59TQuv6Tf9QjrQTuZa9XBKfAFR8-itpAojOg/viewform


Pokud vás téma elektronických zdrojů dostupných přes národní služby Knihovny.cz 
a Digitalniknihovna.cz zaujalo, připravili jsme pro vás webinář, který se uskuteční 
ve úterý 23.3.2021 v 10:00. Přednášet budou Iva Zadražilová, Martina Smetánková 
a Martin Krčál. Zaregistrujte se a před začátkem akce vám pošleme odkaz na Zoom. 
Plánujeme i další webináře věnované práci v systému Knihovny.cz. Termíny budeme
prezentovat na našem Facebooku.

WEBINÁŘE

Podrobné informace o zapojení knihoven
do DNNT a NDK Covid naleznete na webu
Národní knihovny.

Všem knihovnám nabízíme možnost uskutečnění online webináře, v rámci kterého
představíme nové funkce portálu Knihovny.cz a na praktických příkladech ukážeme
tipy na vyhledávání a využití dalších výhod centrálního portálu.

Představení portálu pro knihovny

Iva Zadražilová
vzdělávací aktivity

e-mail: iva.zadrazilova@mzk.cz

V případě vašeho zájmu si s námi domluvte termín webináře:

Webinář e-dokumenty na portálech Knihovny.cz a
Digitalniknihovny.cz 

Registrace

https://forms.gle/KhFzoawc5hKY3U9h7
https://forms.gle/KhFzoawc5hKY3U9h7
https://www.facebook.com/Knihovny.cz
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https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html
https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html
https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html
https://forms.gle/KhFzoawc5hKY3U9h7


Navštivte
náš web

Sledujte nás
na Facebooku

Napište nám
e-mail

provozuje Moravská zemská knihovna

přehled všech dosud vydaných eduletterů

Jsme tu pro vás

Copyright © 2021 Moravská zemská knihovna
V případě potřeby nás kontaktujte na: mail@knihovny.cz
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https://poznejte.knihovny.cz
představení hlavních služeb portálu Knihovny.cz

2
https://online.knihovny.cz
online služby knihoven na jednom místě a další zajímavé odkazy

3
https://zapojene.knihovny.cz
medailonky knihoven zapojených na portálu Knihovny.cz
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