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Digitalizace knihovních fondů



Zpřístupnění digitalizovaných knih a časopisů v 

době pandemie

• Uzavření licenčních smluv s Dilia a OOA-S po 
dobu pandemie do 30. 6. 2021

• Zvláštní dohoda se Svazem knihkupců a 
nakladatelů o náhradní odměně za využívání knih 
dostupných na trhu

• Služby pro potřeby studentů, pedagogů, 
vědeckých pracovníků

• Zpřístupněno cca 250 000 svazků knih, časopisů z 
české vydavatelské produkce od nejstarší doby 
do současnosti

• Nabízí 146 knihoven – uzavření smlouvy s NK

• Zpřístupněné digitální knihovny v režimu COVID:
– Národní knihovna ČR

– Moravská zemská knihovna

– Knihovna AV ČR

– Národní technická knihovna

– Univerzita Karlova

– Městská knihovna v Praze 

– ….

– ….

Zpřístupnění volných i chráněných děl



Využití NDK od 3.11. 2020 do 5.2.2021

Počet stran 12 429 136 Počet děl 111 707 

Celkem 13,2 mil. stran



Kdo nejvíce využíval NDK COVID

Největší hvězdy:

• Univerzita Karlova

• Masarykova univerzita

• Univerzita Palackého

• Západočeská univerzita

• Jihočeská univerzita

• Univerzita J.E. Purkyně

• Vysoká škola ekonomická



Rekordy

10 Nejoblíbenějších 

monografických titulů: Vydavatel Rok vyd.

zobr. 

stran

Alexandrijský kvartet Odeon 1989 59 394

Proměna Primus 1990 22 723

Pedagogický slovník Portál 2013 18 183

Marketing management Grada 2013 14 857

Naučný slovník zemědělský SZN 1992 13 042

Kvalitativní výzkum : základní teorie, 

metody a aplikace Portál 2016 13 018

Finanční analýza : komplexní průvodce 

s příklady

Grada 

Publishing 2017 12 739

Vývojová psychologie : dětství a 

dospívání Karolinum 2012 12 005

Metody oceňování podniku : proces 

ocenění, základní metody a postupy Ekopress 2018 11 631

Handbook of human resource 

management practice

Grada

Publishing 2015 11 371

10 Nejoblíbenějších periodik: zobr. stran

Světová literatura : revue zahraničních literatur 69207

Rudé právo: orgán Československé sociálně 

demokratické strany dělnické 33954

Střední Evropa: revue pro středoevropskou 

kulturu a politiku 22445

Železniční modelář 14658

Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988. 

[ 10847

Stráž lidu: Měsíčník levicové orientace 10308

Květy 10153

Nejoblíbenější souborné dílo:

Dějiny koruny české



Možnosti zpřístupnění od 1. 7. 2021

• Pouze díla nedostupná na trhu (DNNT)

• Přístup bude zajištěn pouze pro knihovny, které 

uzavřely s Národní knihovnou smlouvu o zpřístupnění 

DNNT

• Přístup bude zajištěn pouze pro registrované uživatele

• Dostupnost digitálních knihoven: 

– Národní knihovna ČR

– Moravská zemská knihovna

– Knihovna Akademie věd ČR



Co je dílo nedostupné na trhu? (DNNT)

● Monografie – 6 měsíců 
není k dispozici na 
běžném trhu

● Periodika starší 10 let, 
pokud nejsou předmětem 
licenčních podmínek

● Musí být zahrnuto v 
Seznamu děl 
nedostupných na trhu
○ Seznam provozuje NK ČR

● Každý autor může 
odmítnout zpřístupnění 
svých digitalizovaných děl
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Dílo nedostupné na trhu

Volné dílo:

Uplynulo 70 let od smrti autora
nebo při nejistotě dílo vydané před 
110 lety



Seznam a Národní digitální knihovna
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Seznam děl 
nedostupných 

na trhu
Digitální knihovny 

v režimu DNNT:
MZK, KNAV, další

knihovny

Bibliografická databáze

Vkládají a vyřazují:
• Autor
• Kolektivní správce
• Knihovny

Budoucnost: Česká digitální knihovna společné rozhraní





Dvě (3?) etapy zpřístupnění digitalizovaných knih a časopisů

Vzdálený přístup z domova 

a ze zaměstnání

Zpřístupnění na místě 

samém

Zhotovení tištěné nebo

digitální kopie za 

úplatu



Licenční smlouva: Co bude zpřístupněno?

● Rok 2021 – od 1. července

○ Knihy vydané do roku 2000 – vzdálený přístup

○ Knihy vydané v letech 2001 – 2007 – na místě samém 

○ Periodika vydaná do roku 2010

○ Celkem zpřístupněno cca 164 000 sv. (NK, MZK, KNAV)

● NK ČR hradí licenci za zpřístupnění – roční platby

2019 2020 2021 2022 2023

Roční odměna v Kč s DPH 12 705 000 26 146 951 27 741 915 30 469 660 33 197 406

Bezplatná služba



Jak to funguje?

Postup registrace uživatele a vyhledávání v 

NDK-COVID



Zpřístupnění prostřednictvím Národní digitální knihovny: NDK-DNNT

https://ndk.cz

https://ndk.cz/
















Registrace uživatele

Systém identit NK

Systém identit eduID











Jak zapojit knihovnu do služby 

DNNT?

Umožnění vzdáleného přístupu 

uživatelům knihovny k NDK-DNNT



Základní podmínky služby a povinnosti knihovny

• Ke službě se mohou připojit knihovny evidované podle knihovního zákona č. 
25/2001 

• Knihovna musí s Národní knihovnou uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb 
NDK-DNNT

• Služba je určena registrovaným uživatelům knihovny

• Knihovna vede evidenci uživatelů

• Knihovna poskytne uživatelům informace uživatelům o možnostech a 
pravidlech služby

• Pravidla služby NDK-DNNT obsažena v knihovním řádu

• Knihovna osloví uživatele s nabídkou služby a získá od nich souhlas s 
nakládáním s osobními údaji

• Knihovna poskytne NDK-DNNT emailové adresy uživatelů, kteří mají zájem o 
využití služby DNK-DNNT

• Knihovna emailové adresy pravidelně aktualizuje

• Knihovna uchovává osobní údaje uživatelů nejméně 1 rok

• Knihovna poskytne kolektivním správcům součinnost v případě, že uživatele 
porušil autorská práva



Registrovaní uživatelé – vzdálený přístup

Vzdálený přístup z domova 

a ze zaměstnání

2 možnosti

• Knihovna využívá pro identifikaci 

uživatelů eduID.cz nebo 

KNIHOVNY.CZ

• Knihovna využívá systém Identit 

NK ČR

volná; 29 491; 
14%

chráněná; 
183 224; 86%

Národní digitální knihovna -
volná a chráněná díla (září 2020)



https://dnnt.nkp.cz/

https://dnnt.nkp.cz/


Postup

• Stáhnout si registrační formuláře z 
https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html#JakSeZapojit

• Vyplnit registrační formuláře za knihovnu

• Odeslat na dnnt-registrace@nkp.cz

• Podepsat smlouvu s NK ČR

• Oznámit uživatelům možnost využívání služby

• Získat souhlas uživatelů o předání osobních údajů (email) NK ČR

https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html#JakSeZapojit
mailto:dnnt-registrace@nkp.cz


Zjišťované údaje

• Základní informace, kontakty

– Osoba odpovědná za smlouvu

– Technik, správce identit uživatelů

• Informace o knihovně

– Evidenční číslo knihovny

– Sigla

– Čtenáři, zaměstnanci počet

– Typ knihovního systému

– IP adresa/y

– Poskytovatel internetu

– IT podpora

– Současný počet terminálů s EIZ



Povinnosti uživatele

• Seznámit se s pravidly služby

• Uživatele se přihlašuje pomocí své emailové adresy a hesla nebo 

stejným způsobem jako do AKS (eduID)

• Uživatel má oprávnění zobrazené dokumenty pouze číst

• Nesmí zhotovit kopii – tisk, disk, email, foto obrazovky, vytěžování 

pomocí software…



Jak probíhá ověřování identity uživatele

NDK
DNNT

Ověřo-
vání 

eduID

Systém 
identit 
NDK: 

ověřování
uživatele

Knihovna bez eduID

Evidence uživatelů

Uživatel

Předávání a aktualizace emailových adres

Registrace: emailová adresa + heslo

Knihovna s eduID

Evidence uživatelů

Uživatel

Federace eduID



Dvě (3?) etapy zpřístupnění digitalizovaných 

knih a časopisů

Vzdálený přístup z domova 

a ze zaměstnání

Zpřístupnění na místě 

samém

Zhotovení tištěné nebo

digitální kopie za 

úplatu



Připravujeme zpřístupnění DNNT na místě samém

• Zahájení provozu od 1. 7. 2021

• Co bude dostupné na víc: knihy 
vydané v letech 2001 až 2007

• Dodatky, aktualizace smluv s NK

• Nové povinnosti knihovny 

– Zabránit zneužití ze strany 
uživatele

– Počítač na veřejném místě

– Označení zákazu zhotovení 
tiskové a digitální kopie

– Zákaz fotografování obrazovky 2 možnosti:

• Knihovna s pevnou IP adresou

• Vzdálený přístup pro knihovnu 

jako instituci



https://dnnt.nkp.cz/

Dotazy, problémy pište na: dnnt-registrace@nkp.cz

https://dnnt.nkp.cz/
mailto:dnnt-registrace@nkp.cz


Jak nabízet službu DNNT uživatelům



Perspektivy zpřístupnění DNNT

• Současnost: NDK, MZK, KNAV
– Od 1. 7. 2021: přibývají další knihovny

– Od roku 2024 nová licenční smlouva

• Česká digitální knihovna – společné rozhraní pro zpřístupňování DNNT
– Společný výzkumný projekt RIGHTLIB – KNAV, NK ČR, MZK

– Rozvoj systému Kramerius

• Integrace záznamů z DNNT do katalogů jednotlivých knihoven a do portálu 
Knihovny.cz
– Příklad: Jihočeská vědecká knihovna

• Změna strategie digitalizace: orientace na DNNT

• Náhrada za MVS

• Změny v doplňování knihovních fondů: aktualizace?



DNNT v katalogu Jihočeské vědecké knihovny



DNNT v katalogu Jihočeské vědecké knihovny



Zapojte svou knihovnu do využití DNNT

Nabídněte svým uživatelům novou službu
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