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• K čemu je digitalizace ?
• Volná díla versus chráněná díla
• Co jsou díla nedostupná na trhu (DNNT)?
• Kdo nabízí DNNT a v jakém množství
• Seznam DNNT, Registr digitalizace, Souborný katalog, Registr Krameriů
• Problémy při vyhledávání ukázané na příkladech
• Rady, tipy a triky

Hlavní témata



K čemu je digitalizace ?

• Ochrana fyzických dokumentů
• Překonání času a prostoru

70	

V rámci ČR digitalizováno nejméně 250 000 sv. z české vydavatelské produkce
Roční přírůstek digitalizace: 3 mil. stran



Volné dílo Uplynulo 70 let od smrti autora 
(1952) nebo při nejistotě dílo vydané 
před 110 lety



Co je dílo nedostupné na trhu (DNNT) z hlediska 
autorského zákona? 

• Kniha – vydaná do roku 2007, která 6 měsíců není k 
dispozici na běžném trhu 

• Od roku 2024 + díla vydaná před 20 lety

• Periodika starší 10 let, pokud nejsou předmětem 
licenčních podmínek

• Musí být zahrnuto v Seznamu děl nedostupných na 
trhu – česká vydavatelská produkce - provozuje NK ČR

• Každý autor může odmítnout zpřístupnění svých 
digitalizovaných děl

• Zpřístupnění umožňuje kolektivní licenční smlouva z 
roku 2019 uzavřená mezi NK ČR a kolektivními 
správci Dilia a OOA-S

• Zpřístupnění knih vydaných do roku 2007 včetně

• Zpřístupnění periodik vydaných do roku 2012 včetně 5



Dostupnost digitalizovaných dokumentů se mění

Běžný režim Období pandemie Současný stav
Zpřístupnění DNNT

250 000;	
100%

Zpřístupnění	volných	i	chráněných	děl
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Úplné otevření digitálních knihoven



Kdo nabízí službu DNNT?
Vyhledávání v NDK-DNNT, MZK-DNNT, KNAV-DNNT, SVKHK-DNNT

https://dnnt.cz

Nabídka	v	režimu	DNNT:	
178	492	svazků



Kdo nabízí službu DNNT?
Vyhledávání v NDK-DNNT, MZK-DNNT, KNAV-DNNT, SVKHK-DNNT

https://www.digitalniknihovna.cz

Nabídka	v	režimu	DNNT:	
178	492	svazků



Nabídka v režimu DNNT: 178 492 svazků. Je to hodně?

Autor:	Anton	Fedorenko
– Vlastní	dílo,	CC	BY-SA	
3.0,	
https://commons.wikim
edia.org/w/index.php?c
urid=15257509



Počet DNNT v NDK



Počet DNNT v DK MZK



Počet DNNT v DK KNAV



Počet DNNT v DK SVK HK



Počet svazků vydaných v letech 1913 až 
2002 v digitálních knihovnách, které 
neposkytují DNNT

Digit. knihovna Počet sv. Digit. knihovna Počet sv.

Národní lék. kn. 18883  NTK 825

KVK Liberec 2835KUK Ústí n.L. 501

MěK Praha 2827Univ. Karlova 493

MSVK Ostrava 1276KK Kvary 316

KK Vysočiny 1145JVK ČBud. 135

Stav	k	16.2.2023



Seznam děl nedostupných na trhu

aplikace umožňuje vyhledat:
● díla zařazená do SDNNT
● díla vyřazená ze SDNNT
● návrhy na zařazení do SDNNT

aplikace umožňuje vyhledat:
● díla s licencí DNNT online
● díla s licencí DNNT studovna (terminál)

https://sdnnt.nkp.cz/sdnnt/home
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• Nutnost uzavřít smlouvu s NK ČR, která může být vnímána jako komplikovaná
• DNNT může být náročné pro propagaci a vysvětlení veřejnosti → využít “DNNT informační 

balíček”, jehož součástí je i komunikační manuál
• Zobrazený dokument nelze vytisknout, stáhnout → pouze online čtení
• Část děl v režimu DNNT je přístupná pouze z terminálu v knihovně
• Obsahuje pouze “starší” díla - knihy do 2002 (2007) / periodika do 2012 
• Nemusí být k dispozici kompletní titul (u periodik mohou chybět ročníky, čísla, u dílových 

publikací pak některé svazky
• Práce s dokumenty není v digitální knihovně tak komfortní jako v EIZ a používání e-knih
• Tituly v režimu DNNT jsou roztříštěné do více DK → budoucností může být Česká digitální 

knihovna (ČDK)
• Naučit se vyhledávat v digitálních knihovnách

Překážky při využití služby DNNT



Vyhledávání	v	DNNT	vystavených		v	digitálních	
knihovnách	Kramerius	není	těžké



Zjistíte, kdo napsal verše a kde byly publikovány?



Zjistíte, kdo napsal verše a kde byly publikovány?



Zjistíte, kdo napsal verše a kde byly publikovány?



Zjistíte, kdo napsal verše a kde byly publikovány?



Kauza Hitler je gentleman

Na	titulek	„Hitler	je	gentleman“	si	Zeman	dle	svých	slov	ve	
videorozhovoru vzpomíná	z	doby	před	třiceti	až	pětatřiceti	lety,	kdy	
chodil	studovat	do	Klementina.	„Četl	jsem	tam	svázané	ročníky	
Přítomnosti	a	tam	jsem	objevil	ten	článek“.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-dal-vini-peroutku.
A150208_151509_domaci_jw

Týdeník	Přítomnost	mají	v	Klementinu.	Nejdříve	zjistíme,	kdo	
Přítomnost	digitalizoval,	resp.	vystavil	v	DK.



Kauza Hitler je gentleman



Kauza Hitler je gentleman



Kauza Hitler je gentleman



Kauza Hitler je gentleman

Závěr:
Článek	„Hitler	je	
gentleman“	v	
Přítomnosti	nevyšel



Kauza Hitler je gentleman



Čtenář donesl do knihovny výstřižek a potřebuje zjistit, 
v jakém časopise byl publikován snímek korony



Čtenář donesl do knihovny výstřižek a potřebuje zjistit, 
v jakém časopise byl publikován snímek korony



Čtenář donesl do knihovny výstřižek a potřebuje zjistit, 
v jakém časopise byl publikován snímek korony



Čtenář donesl do knihovny výstřižek a potřebuje zjistit, 
v jakém časopise byl publikován snímek korony



Čtenář donesl do knihovny výstřižek a potřebuje 
zjistit, v jakém časopise byl publikován snímek korony



Čtenář donesl do knihovny výstřižek a potřebuje 
zjistit, v jakém časopise byl publikován snímek korony



Čtenář donesl do knihovny výstřižek a potřebuje zjistit, 
v jakém časopise byl publikován snímek korony



Díla DNNT, volná a neveřejná, dotaz 
z webináře V. Richtera 15.2.2023



Kdo si počká, ten se dočká



Výsledek dotazu: Karel Čapek Masaryk



Digitalizuje se o 106



Výsledek dotazu na první stránce



Výsledek dotazu: Karel Čapek Masaryk



Výsledek dotazu na poslední stránce



Výsledek dotazu: Karel Čapek Masaryk



Výsledek dotazu: Karel Čapek Masaryk



Rady pro vyhledávání
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• Nevytvářejte příliš složité dotazy
• Zkuste si představit, jak byl výraz napsán v knize/časopise, a stejně tak 

ho napište
• Uvědomte si, že se pravopis během let měnil (president a prezident)
• Zohledněte fakt, že názvy ulic, obcí, zemí nebyly vždy stejné (Zlín a 

Gottwaldov)
• Nezapomeňte na možnost, že dlouhé slovo na konci řádku mohlo být 

rozděleno pomlčkou, a proto je najdete, když slovo dáte do uvozovek a 
vyznačíte v něm pomlčku („pre-sident“, „presi-dent“)

Rady pro vyhledávání



Návody a příručky pro vyhledávání v DNNT

https://svkkl.cz/upload/soubory_ke_stazeni/digiknihovn
aprozacatecniky22.pdf

https://prirucky.ipk.nkp.cz/ndk/start



Na závěr

• Naučte se pracovat s digitálními knihovnami

• Nebuďte zklamaní, když něco nenajdete. Je možné, že se o tom nepsalo, nebo psalo a 
nebylo to zdigitalizováno, nebo bylo zdigitalizováno, ale textový přepis (OCR) je nekvalitní

• Informujte své uživatele o vyhledávání v DNNT

• Aktivně nabízejte pomoc při vyhledávání v DNNT



Aleš Brožek
Knihovna Ústeckého kraje
brozek@svkul.cz
15. 3. 2023
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