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Program

• DNNT – historie, perspektivy,  obsah DDNT (ZH)

• DNNT a implementace do katalogu JVK (ZH)

• Jak se zapojit – smlouvy.. (ZH, JN)

• Digitalizace. Digitální knihovny (JN)

• DK Kramerius jako rozhraní pro DNNT –
vyhledávání s praktickými ukázkami a úkoly pro 
účastníky (JN)



DNNT

• Jeden z nedůležitějších zdrojů české knižní i 
časopisecké produkce

• Nyní zahrnuje ca 250 000 dokumentů

• V této době (do června 2021) omezený přístup 
i do autorsky chráněných děl na trhu

• Každá veřejná knihovna má možnost nabízet 
tuto databázi svým čtenářům



DNNT - obecně

• dokumenty, které jsou dosud chráněny 

autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od 
smrti všech autorů), 

• nejsou již dostupné na knižním trhu

• licenční smlouva Národní knihovny ČR s 
kolektivními správci autorských práv (DILIA a 

OOA-S)



DNNT - obsah

• plné texty digitalizovaných dokumentů (knihy, 
časopisů, novin atd.) vydaných na území České 
republiky do roku 2000. Periodika jsou dostupná 
až do roku vydání 2010.

• plné texty digitalizovaných dokumentů, které 
jsou z hlediska autorského práva volné 
(autorskoprávně již nechráněné).

“veřejná”.

• DNNT COVID – 2020, 2021 - plné texty všech 
dosud digitalizovaných dokumentů (červen 2021)



DNNT - čtenář

• možnost čtení plného textu online 

prostřednictvím vzdáleného přístupu

• zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie
• porušení tohoto zákazu - pozastavení 

poskytování služby, případně i sankce za porušení 
autorského zákona

• podmínkou služby  - registrace uživatele v 
knihovně

• Knihovna má uzavřenou smlouvu o poskytování 
služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR



Digitalizace - historie

České knihovny 2020:
– Digitalizováno 300 000 knih, 57 000 svazků periodik, 

160 000 rukopisů a starých tisků…

• nejen nástroj dlouhodobé ochrany tištěných 
i rukopisných dokumentů

• snadná dostupnost 7/24

• možnost prohledávání plných textů digitalizovaných 
dokumentů

• Digitální knihovny =  nový a mimořádně bohatý zdroj



Digitalizace - historie

• Limit digitalizace – autorská práva. 
• Pokud digitalizujeme dokument, u kterého 

neuplynulo 70 let od smrti jeho autora, musíme 
mít pro jeho zveřejnění na internetu vždy souhlas 
autora nebo držitele práv

• na volném internetu přístupno jen 14 až 16 % 
z toho, co bylo digitalizováno

• vše ostatní - chráněno autorským právem. 
• Uživatel - cesta do knihovny, která dokument 

digitalizovala, studium digitální kopie v jejích 
prostorách



Minulost asoučasnostDNNT

• 2011–Evropská unie - Memorandumovzájemném porozum ění –nakladatelé, distributo ři,
autoři, knihovny

• 2012–ČR - PřípravanovelyAZ –dohodaospolupráci–nakladatelé,distri buto ři, kolektivní
správci, knihovny

• 2017–Schválení novely autorskéhozákona–ustanovení oDNN T
• 2018–Projekt RightLib (NAKI) –elektronickézp řístupn ění chrán ěnýchpublikací (KNAV, NK,

MZK): rozvoj systému Kramerius v letech 2018-2022
• 2019–Licenčnísmlouva (NK-Dilia-OOA-S) +schválení financování licen cezestátního rozpo čtu
• 2019- ZveřejněníprovizorníhoSeznamud ěl nedostupnýchnatrhu
• 2020–Zahájení testovacíhoprovozu, smlouvysknihovnami – vzdálený p řístup
• 2020–Březen +Listopad - licen ční smlouvaCOVIDnaotev ření digitálních knihoven
• 2020–MemorandumNK ČR+SČKN
• 2021–Ledenaž červen –pokra čování licen ční smlouvyCOVID
• 2021–Únor–MKaSČKNdohodaokompenzaci80mil. K čpronakladatele
• 2021– leden–až červen - vývoj systému Seznamd ěl nedostupnýchnatrhu
• 2021–od1. 7. 2021–přechodnarežim DNNT–terminálový p řístup namíst ěsamém
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Digitalizace - historie

• 2017 - novela autorského zákona č. 121/2000 Sb.
• tzv. rozšířená kolektivní správa  - usnadňuje licencování některých 

způsobů užití děl knihovnami 
• 2017 - po schválení novely zahájeno vyjednávání o smlouvě a licenčních 

poplatcích za užití digitalizovaných dokumentů

• 2019 souhlas k uzavření licenčních smluv mezi NK ČR a kolektivními 
správci DILIA a OOA-S

• Původní smlouva: 
– zpřístupnění digitalizovaných knih, časopisů a dalších dokumentů vydaných na 

území ČR do roku 1989 a následně i vydaných do roku 2007
– dokumenty chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti 

autora), a které nejsou dostupné na trhu. Smlouva je uzavřena na období pěti 
let do roku 2023

• 2020, 2021 – DNNT COVID – dočasné rozšíření
• červenec 2021  knihy do roku 2000, časopisy 2010



Digitalizace - historie

• Běžné využití Národní digitální knihovny
v období od 1. 1. 2020 do 16. 3. 2020, 

• zobrazeno 479 081 s., denně 6 304 s.

• Využití Národní digitální knihovny v období 
nouzového stavu
v období od 17. 3. 2020 do 22. 5. 2020, 

• zobrazeno 6 918 412 s., denně 103 260 s. 

• Richter, Vít. Zpřístupnění plných textů digitalizovaných knih a periodik prostřednictvím Národní digitální knihovny (recenzovaný článek). 
Informace [online]. 2020, č. 2 [cit. 2021-04-27]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/zpistupneni-
digi-ndk/



Zpřístupněnídigitalizovanýchknihačasopisův  době
pandemie

• Uzavření licen čníchsmluvsDiliaaOOA-Spo
dobupandemiedo30. 6. 2021

• Zvláštní dohodaseSvazemknihkupc ůa  
nakladatel ů onáhradní odm ěněza využívání knih 
dostupnýchnatrhu

• Službypropot řebystudent ů,pedagogů, 
vědeckýchpracovník ů

• Zpřístupn ěno cca 250 000svazk ůknih, časopisů z 
české vydavatelské produkce od nejstarší doby 
dosoučasnosti

• Nabízí 185knihoven–uzav ření smlouvysNK

• Zpřístupn ěnédigitálníknihovnyv režimuCOVID:
– Národní knihovna ČR
– Moravskázemskáknihovna
– KnihovnaAV ČR
– Národní technickáknihovna
– Univerzita Karlova
– Městskáknihovna vPraze

250 000;

100%

Zpřístupnění volných i chráněných děl
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Počet stran 12 429 136 Počet děl 111 707

Využití NDK od 3.11. 2020
do 5.2.2021
Celkem 13,2 mil. stran
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Možnostizpřístupnění od1. 7. 2021

• Pouze díla nedostupnánatrhu (DNNT) vydaná do roku
2007

• Přístup budezajišt ěn pouzepro knihovny, které
uzavřely sNárodní knihovnou smlouvu ozpřístupn ění
DNNT

• Přístup budezajišt ěn pouze pro registrované uživatele
• Dostupnost digitálních knihoven:

– Národní knihovna ČR
– Moravská zem ská knihovna
– KnihovnaAkademie v ědČR
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Cobudezpřístupněnood1. 7. 2021?

● Rok 2021 – od 1. července
○ Periodika vydaná do roku 2010 – vzdálený přístup
○ Knihy vydané do roku 2000 – vzdálený přístup
○ Knihy vydané v letech 2001 – 2007 – na místě samém
○ 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

Bezplatnáslužba
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3 způsoby zpřístupnění digitalizovaných
knih a časopisů

Vzdálený přístup z domova
a ze zaměstnání,knihy vydané do roku  
2000,periodika do 2010

Zpřístupnění na místě samém,vydání
2001-2007

Zhotovení tištěné nebo  
digitální kopie za úplatu
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Perspektivyzpřístupnění DNNT

• Terminálové zp řístupn ění namíst ě samém–Mgr.ZdenkoVozár
• Současnost: NDK, MZK,KNAV

– Od1. 1. 2022: přibývají další digitální knihovny
– Odroku2024nová licen ční smlouva

• Nový systémproSeznamd ěl nedostupnýchnatrhu
• Integrace záznam ůz DNNTdokatalog ů jednotlivých knihoven adoportálu

Knihovny.cz – Ing. Ji ří Nechvátal
– Příklad: Jiho českávědeckáknihovna

• Postupnézp řístupňování dalších digitálních knihoven v režimu DNNT
• Vývoj statistického modulu
• Českádigitální knihovna–spole čnérozhraní pro zp řístupňování DNNT–od2023?

– Společnývýzkumnýprojekt RIGHTLIB –KNAV,NK ČR,MZK
– Rozvoj systémuKramerius

• Změnastrategie digitalizace: orientace naDNNT
• Využívání DNNTjako náhrada zaMVS
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Zapojenéknihovny

Způsob identifikace

EduID 126

ID NK 59

Celkem 185

Typy knihoven Počet

Knihovna AV ČR 53

Vysokoškolská knihovna 46

Specializovaná knihovna 19

Krajská knihovna, MZK 14

Veřejná knihovna 52

Národní knihovna 1

Celkem 185

Potřebujeme zapojit cca 5 800 zbývajících knihoven a jejich uživatelů

Typ připojení Registrovaní uživatelé

eduID 925 157
ID NK 110 528
Celkem 1 035 685
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PročseknihovnynezapojujídoslužbyDNNT?

• Nedostate čná propagacezestranyNK ČR
• Nedostate čné školení avzd ělávání pracovník ů knihoven
• Složitéuzavírání smluv
• Chybí integraceDNNTdoOPAC
• Nedostate čná prezentace služby DNNTnastránkách zapojenýchknihoven
• Uživatelská p řívětivost systémuKramerius
• Nízkáúroveňdigitální gramotnosti:umíOPAC,neumíKrameria

– Pracovníci knihoven
– Veřejnost

• Nechuťkzavádění nových služeb zestrany knihoven
• Psychologické bariéry –nechu ťkvyužívání digitálních text ů

• Nedostate čné technologické vybavení knihoven auživatel ů

• Širokáve řejnost nemázájemodDNNT
• Jak nabízet novéslužby: knihovny.cz, e-knihy, DNNT?
• …..
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PotřebujemedosáhnoutvětšíhovyužitíslužbyDNNT

• Příležitost: mimo řádnýrozsahzp řístupn ění plných text ůautorsky
chráněných d ěl v ČR
– Rozsahnabídky
– Pohotovost zp řístupnění

• Efektivní využití finan čních prost ředků
– Zhodnocení náklad ůnadigitalizaci
– Rozvoj systémuzp řístupn ění
– Náklady naprovoz
– Využití ceny licence

• Podaří seuzavřít/zaplatit licenceporoce2023?

Co můžeme udělat pro zlepšení?
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Aktuální informace - https://dnnt.nkp.cz/







DNNT a JVK

• DNNT zaimplementována přímo do katalogu

• https://katalog.cbvk.cz/





DNNT a knihovny

• https://dnnt.nkp.cz/

• Přístup do databáze - https://ndk.cz/

• Informace pro knihovny -
https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html

• Jak zapojit knihovnu 
https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html#JakSeZapo
jit


