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Trasa v Rakousku

Kremž

Vídeň

Linec



Wiessensturm



Stadtbibliotheken Linz

Linec

 je největší knihovnou Horního Rakouska

 sídlí v budově Wiessensturm

 eviduje 1 mil. výpůjček/rok, z toho 800 tis. na hlavní budově

 20 tis. aktivních čtenářů (z toho 2/3 jsou přímo obyvatelé Lince, 1/3 

dojíždí)

 čtenáři mají přístup do digitální knihovny Horního Rakouska 
media2go, která obsahuje e-knihy, e-audio, e-noviny a další

• knihovna eviduje 8 tis. výpůjček/měsíc
 9 obvodních knihoven

http://www.linz.at/wissensturm/

http://www.media2go.at/media2go/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html
http://www.linz.at/wissensturm/








Oddělení pro děti 

Kibulela



Adalbert-Stifter-Institut



Adalbert-Stifter-Institut – Knihovna 

Linec

 výzkumné centrum pro literaturu a lingvistiku v Horním Rakousku, bylo 
založeno r. 1950 

 sídlí v bývalém domě Adalberta Stiftera
 projekty: 
o mapování původních dialektů u starých lidí a vývoj jazyka u mladých lidí 

• archiv obsahuje písemné i zvukové záznamy řeči
• výstupem je mapa a slovník dialektů Horního Rakouska

o biografický archiv (zpracovává se od r. 1972; 9 tis. jmen)
 v budově se kromě institutu nachází výstavní prostory v přízemí

a expozice Literárního muzea Horního Rakouska ve 2. patře

http://www.stifter-haus.at/

http://www.stifter-haus.at/






Stadtbücherei und Mediathek Krems



Stadtbücherei und Mediathek Krems

Kremž

 knihovna sídlí ve stejných prostorách už od 19. století

 v roce 2009 proběhla rekonstrukce, během níž se podařilo na zdech odkrýt 

fresky

 knihovna má ve fondu 38 tis. médií- knihy, CD, DVD,…

 nemá žádné sklady

 zřizovatelem je město, které knihovně ročně dává 15 tis. € na nákup knih

 2 knihovníci na plný úvazek a 2 učni na 3 roky

http://buecherei.krems.at/cms/website.php

http://buecherei.krems.at/cms/website.php






Bibliothek Donau-Universität Krems



Bibliothek Donau-Universität Krems

Kremž

 2003-05 proběhla přestavba kampusu v areálu bývalé tabákové továrny
 přestavba stála 31,2 mil. €.
 knihovna má 8 zaměstnanců
 Regensburgská klasifikace řazení fondu
 portál biber vyvinutý ve spolupráci s EBSCO, který zpřístupňuje všechny 

databáze nabízené univerzitou (24 databází)
 vydává vědecké práce zaměstnanců univerzity
 časopisy už nakupují jen v elektronické formě
 ročně dostává 350 tis. € na nákup knih, databází a dalších elektronických 

zdrojů

http://www.donau-uni.ac.at/de/index.php

http://www.donau-uni.ac.at/de/index.php






Universität Wien - Knihovna Katedry slavistiky



Universität Wien - Knihovna Katedry slavistiky

Vídeň

 vznikla spojením knihovny východoevropské historie a knihovny slovanských 
studií, každá z nich si ponechala svůj systém řazení fondu= zmatek pro 
studenty

 52 studijních míst
 studenti mohou využít 5 počítačů
 část fondu je dohledatelná jen v lístkovém katalogu- záznamy před rokem 

1999
 vlastní i velmi staré tisky, které digitalizují
 Phaidra- digitální archiv Univerzitní knihovny, volně přístupný 

(https://phaidra.univie.ac.at/#) 
 zprostředkovává 12 odborných databází
 využívají katalog u:search společný pro celou univerzitu

https://slawistik.univie.ac.at/home/

https://phaidra.univie.ac.at/
https://slawistik.univie.ac.at/home/








Hauptbücherei am Gürtel



Hauptbücherei am Gürtel

Vídeň

 výstavba budovy dokončena r. 2003 podle návrhu architekta Ernsta Mayera

 39 obvodních knihoven

 3 poschodí- 1 patro je s kancelářemi a 2 patra s volným výběrem knih

 fond je rozdělen do tematických celků tzv college

 nabízí: 300 tis. knih (47 tis. cizojazyčných knih ve více jak 20 jazycích)

o 80 tis. hudebních CD

o 3,1 tis. různých periodik

o 96 tis. DVD a Blue-ray disků s filmy a hrami na herní konzole

o e-knihy a audio knihy přes virtuální knihovnu a overdrive eLibrary

https://www.buechereien.wien.at/

https://www.buechereien.wien.at/








Österreichische Nationalbibliothek

Moderní knihovna



Österreichische Nationalbibliothek

Vídeň

Moderní knihovna
 obsahuje dokumenty od r. 1850 až dodnes 
 dokumenty vydané po roce 1900 se člení do jednotlivých celků- knihy, mapy, 

atd.
 fond knihovny je v podzemních skladech 

o čítá 3 mil. svazků
 nabízí 400 studijních míst v 7 studovnách
 vstup do knihovny je možný s roční registrací nebo jednodenní vstupenkou
 digitalizace- projekt probíhá ve spolupráci s Google books a končit by měl v r. 

2018 (anno.onb.ac.at)
o digitalizované časopisy a noviny jde najít podle data vydání
o do r. 1918 mají noviny z celého území Rakouska-Uherska, po r. 1918 jen 
rakouské

https://www.onb.ac.at/

http://anno.onb.ac.at/
https://www.onb.ac.at/




Österreichische Nationalbibliothek

Prunksaal



Österreichische Nationalbibliothek

Vídeň

Prunksaal

 postavený v 18. století na žádost císaře Karla VI.

 80 metrů dlouhý a 20 metrů vysoký sál, bohatě zdobená kopule a četné fresky

 obsahuje více než 200 tis. svazků, které jsou dnes už všechny zdigitalizovány

 15 tis. svazků pochází ze soukromé knihovny Evžena Savojského

https://www.onb.ac.at/

https://www.onb.ac.at/




Děkuji za pozornost 


