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Digitální knihovny 

Co je digitální knihovna/kramérius …

https://system-kramerius.cz/

Registr digitalizace

http://www.registrdigitalizace.cz



Registr kramériu

Registr Kramériů:

https://registr.digitalniknihovna.cz/

Česká digitální knihovna 



Rozhraní Krameria

http://kramerius.cbvk.cz/search/

http://kramerius.cbvk.cz/client/

http://www.digitalniknihovna.cz/cbvk



Příklady

Co se stalo v den, kdy jste se narodil … 

Co se stalo před 100 lety …

Informace o Vaší rodné obci/bydlišti

Kdo byl Kamarét ze Žirovnice?

Co to je „Balkovo peklo“



DDNT pro knihovny

Jiří Nechvátal 

Jiho česká vědecká knihovna v Českých Bud ějovicích

https://www.cbvk.cz nechvatal@cbvk.cz



DNNT - rozlišení

DNNT

licenční smlouva NKP s kolektivními správci autorských práv DILIA
a OOA-S

platná trvale (po dobu platnosti smlouvy - 2023) …

DNNT Covid

licenční smlouva MK ČR a Svaz knihkupců a nakladatelů (SČKN) 

platná do konce června 2021 …



DNNT – počty záznamů

DNNT

cca 155 000 titulů (včetně autorsky volných)

DNNT Covid

cca 80 000 titulů 



OAI sety

DNNT
http://aleph.nkp.cz/OAI?verb=ListRecords&metadataPrefix=marc21&set=DNT

DNNT Covid
http://aleph.nkp.cz/OAI?verb=ListRecords&set=NDK-
COVID&metadataPrefix=marc21

Pozn:

MARC   990   status = "N„   ... dokument byl z NDK vyřazen na žádost autora / 
nositele autorských práv

Aktualizace probíhají každý den v 23:55 hod



OAI sety



Katalog JVK – import záznamů
DNNT
74 410 záznamů celkem 
• 30 123 nových záznamů v katalogu, tituly nemáme fyzicky ve fondu ... dokument je 

dostupný pouze elektronicky
• 42 679 záznamů titulů máme fyzicky ve fondu ... napojeno na stávající záznam

DNNT Covid
75 485 záznamů celkem 
• 23 809 nových záznamů v katalogu, tituly nemáme fyzicky ve fondu ... dokument je 

dostupný pouze elektronicky
• 51 676 záznamů titulů máme fyzicky ve fondu ... napojeno na stávající záznam

+ aktualizace cca 5 000 záznamů

doporučuji z katalogu odstranit staré odkazy do jiných krameriu v NKP, MZK, ..



Katalog JVK - příklady
Stávající záznamy:
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-m0000011-a-je-cas-zabijet/

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-m0000021-a-na-ochozech-smrt-jsi-videl-stat/

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-m0001014-84-Richterovy-stupnice/

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-m0002650-77-prazskych-legend/

Nové záznamy:
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1029884-Anglickocesky-a-ceskoanglicky-
elektrotechnicky-a-elektronicky-slovnik/

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1029895-Bloudeni-casem-a-prostorem-Jaroslav-
Durych-znamy-i-neznamy/

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1030245-Brouckova-pozustalost/



Katalog JVK - příklady



Katalog JVK - příklady



Katalog 
JVK -

příklady



Limita „digitalizováno“



Limita „digitalizováno“

příklad:

https://katalog.cbvk.cz/arl-
cbvk/cs/vysledky/?field=G&qt=facet&src=cbvk_us_cat&limv_AVAIL=xdigit

příklad hledání slova "chemie" a omezení jen na digit. dokumenty:

https://katalog.cbvk.cz/arl-
cbvk/cs/vysledky/?field=G&term=chemie&qt=facet&src=cbvk_us_cat&limv_AVAIL=xdigit



JVK – odkaz na návod



Národní digitální knihovna



Systém TRITIUS
https://vyvoj.tritius.cz/katalog/detail/16701



Statistiky

Od 1.1.2021 

1 180 596 kliků z katalogu na stránku s návodem

85% roboti 

15 % čtenáři – 150 000 odkliků



Projekt obalkyknih.cz

V projektu OKCZ jsme sklidily a propojily cca 70 000 záznamů 
DNNT

cca 5 000 nemá obálky

v seznamu digitálních objektů na stránce je odkaz do ndk.cz vždy 
jako první a zvýrazněn barvou

ukázka:

https://obalkyknih.cz/view?nbn=cnb000134716

https://obalkyknih.cz/view?nbn=cnb000603559



Projekt obalkyknih.cz



Projekt obalkyknih.cz



Projekt obalkyknih.cz

výstup pro hromadné zpracování 
https://servis.obalkyknih.cz/vystupy.php

V JVK používáme např zde:

https://www.cbvk.cz/dila_nedostupna_na_trhu.ht
ml?uuid=febb13d0-5297-11e4-8b11-005056827e51

pro zobrazení ukázky titulu a náhledu vybraného 
titulu



Dotazy

nechvatal@cbvk.cz


