Digitální knihovny NK ČR
Karolína Košťálová, Národní knihovna ČR
Podzimní tutoriál LINDAT/CLARIAH-CZ, Praha MFF UK, 26. 9. 2019

Digitální knihovny NK ČR
Kramerius 3 – http://kramerius.nkp.cz
 více než 8,7 milionů stran / 11 412 monografií / 796 periodik
 monografie a periodika zejména z konce 18. stol., 19. stol. a první pol. 20. století
 již není dlouhodobě doplňován, obsah se postupně migruje do Krameria 5
 nutné nainstalovat volně dostupný DjVu plug-in + MSIE (= „starý“ Explorer)

Kramerius 5 – http://kramerius5.nkp.cz
 57 378 16 stran / 196 332 monografií / 3010 periodik / 1259 map / 443 hudebnin
 zejména dokumenty české produkce z 19. – 21. století
 část obsahu je výstupem z projektu Národní digitální knihovna (NK ČR + MZK)

 postupně jsou do Krameria 5 migrována data z Krameria 3
 součástí Krameria 5 mohou být i data z digitalizačních projektů jiných knihoven
 kompatibilní s aktuálními verzemi podporovaných prohlížečů
plný přístup k obsahu digitálních knihoven NK ČR je možný z počítačů NK ČR
volně na internetu jsou dostupná pouze volná díla

Digitální knihovny můžete využít, když chcete:
 studovat konkrétní digitalizovaný dokument dostupný v DK
 vyhledávat v plných textech digitalizovaných dokumentů, např.
pokud:
 hledáte novinové a časopisecké články na určité téma – např. reakce
na výstavu v denním tisku, nekrology či informace o úmrtí
konkrétních osob …
 hledáte texty, které nejsou podchycené v článkových bibliografiích …
 hledáte konkrétní informace (např. odpověď na faktografický dotaz),
které by mohly být publikované v knihách či periodikách

 znáte úryvek textu a pokoušíte se zjistit, z jakého dokumentu
pochází
 při využívání DK je potřeba mít na paměti, že:
 digitalizací zatím neprošly všechny vydané dokumenty
 u periodik může být digitalizována pouze část ročníků
 výsledky vyhledávácí ovlivňuje i kvalita OCR, použité písmo atd.

Hledání ve vybraných polích a virtuální sbírky
Není nutné zadávat žádný
dotaz, kliknutím na
se zobrazí celý obsah NDK.

 pouze volné dokumenty
 zobrazit všechny

PROCHÁZET = „hledání“ v konkrétním poli

do tohoto
vyhledávání
je možné
zadat i
začátek slova,
např. záhor
Výsledkem
vyhledávání
pak budou:
• Záhora
• Záhorská
• Záhorský

VYHLEDÁVÁNÍ:
 vyhledávání v názvech digitalizovaných dokumentů (včetně našeptávače)
 hledání v plném textu

Filtrování výsledků podle …

Filtr lze zrušit kliknutím na jeho název
Kliknutím na lze zrušit všechny filtry

Filtrování výsledků podle typu
dokumentu
kniha / periodikum / mapa / hudebnina
ikony fungují jako přepínače >>
filtr je aktivován / filtr je deaktivován

Řazení výsledků podle …

Typ dokumentu…
Dostupnost...

Odkaz do Krameria 3…
 automaticky proběhne vyhledávání podle dotazu zadaného v Krameriovi 5
 pro zobrazení naskenovaných stránek z Krameria 3 je potřeba přejít do prohlížeče
Internet Explorer a mít na počítači nainstalovaný DjVu plug-in

metadata

Citace

(ČSN ISO 690)

URL
zobrazené
stránky

listovat
zvětšit /
zmenšit
přizpůsobit
obrazovce

zapnout
fullscreen
otočit
dvoustránkový
režim

vybrat text
(jen pokud je
OCR)

tisk
pdf
obrázek (jpg)
textový přepis
(OCR)

tisk

pdf

 max. 60 stránek
 je možné nastavit rozmezí
od – do
 pouze u veřejných
dokumentů
 POZOR: do rozmezí se
zadává „interní“ číselné
označení stránky
– každá stránka musí mít v
Krameriovi své číslo,
interně se číslují
i prázdné, neočíslované
stránky atd., tj. číslo
zadávané do rozsahu
nemusí odpovídat číslu
vytištěnému na stránce

JAK VYBRAT SPRÁVNÉ
STRÁNKY PRO TISK/PDF
 v levém sloupci kliknout na
první stránku, kterou
chcete výběr začít, a podívat
se na číslo x z x stránek
 v levém sloupci kliknout na
poslední stránku, kterou
chcete výběr ukončit, a
podívat se na číslo x z x
stránek
 interní čísla stránek,
které jste takto zjistili,
zadejte do rozsahu pro
tisk nebo vytvoření pdf
 vytvořený soubor je možné
poslat na tiskárnu nebo
nejprve uložit na počítač
 při tisku např. novin z pdf je
vhodnější nejprve vytvořené
pdf uložit na pc a tisknout z
uloženého souboru

TISK jednotlivých stran
stažení JPG
 pokud je nastaveno
zobrazení dvou stránek,
pak se u obou stránek
nabídne možnost stažení
jpg a tisku

 Stáhnout - každá
stránka se stahuje zvlášť
v JPG
 Tisk levé strany
 Tisk (= tisk obou stran,
v patičce se vytiskne
URL stránky)
 jen u veřejných
dokumentů

OCR (textový přepis)
 jen u veřejných dokumentů

PERIODIKA – výběr ročníku / výtisku

ROK

DEN
POZOR:
informace, že v jeden den vyšlo více
vydání, se zobrazuje pouze ve formátu

(např. ranní, odpolední, večerní – u Národních
listů, Lidových novin, Národní politiky atd.)

citace podle ISO 690:
periodika, ročníku, čísla,
stránky
výběr jiného roku z
téhož periodika
výběr jiného čísla z
téhož ročníku

listování mezi
dostupnými čísly

CITOVAT LZE CELÉ PERIODIKUM

 pokud citaci vytváříte z přehledu ročníků
 z aktuálně prohlíženého ročníku / čísla / stránky

CITOVAT LZE I AKTUÁLNĚ PROHLÍŽENÉ „části“
CITACE JE VYBRANÝ
 ročník periodika
 čísla periodika
 vybrané stránky periodika

VŽDY JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT, JAKÝ TYP

HLEDÁNÍ V PLNÝCH TEXTECH V CELÉ DK
bohučovic*

 z úvodní stránky
 z kterékoliv „vnitřní“ stránky
 zpřesňování výsledků (další klíčová slova, filtry)
 výsledy lze řadit i chronologicky
 některé výsledky mohou při tomto typu řazení
z výsledků vypadnout vzhledem k chybějícím údajům

bohučovic*

 pravostranné rozšiřování *
 slova použitá v různých tvarech
(prezident, prezidenta,
prezidentovi …)
 různé varianty pravopisu –
prezident / president

HLEDÁNÍ V KONKRÉTNÍM DOKUMENTU

 zobrazuje se kontext
hledaného slova

 formulaci dotazu je možné
upravit
 možnost zpřesnit výsledky
pomocí roku vydání
 výsledky z periodik lze
řadit i chronologicky
 při chronologickém řazení
mohou některé stránky
z výsledků vypadnout
(chybějící metadata)

HLEDÁNÍ V DOKUMENTU

vymazat výsledky
vyhledávání,
v přehledu se zobrazí všechny
stránky z dokumentu
listovat jen mezi stránkami
s nalezeným slovem či
spojením

listovat všemi stránkami, ty
s hledaným slovem či
spojením jsou zvýrazněny
(např. pokud text, který nás
zajímá pokračuje i na
nevyhledaných stránkách)
pokud se nalezené slovo či
fráze na stránce neoznačí
(závisí to na více faktorech),
pak lze pro ověření použít
hledání v OCR

OCR?

Vláda a naše zemědělství. Národní listy. 1885, roč. 25, č, 3 (3. 1. 1885), s. 1. Dostupné z http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:320f2830-47e0-11e7aac4-005056827e51.

K. J. Gratulace básníkovi. Národní listy. 1927, roč. 67, č. 360 (31. 12. 1927), s. 3. Dostupné z http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:d7368180-8b4411e7-b4a5-005056825209.

dobové články k zatčení
krále pražské galerky
Jindřicha Bočka v roce
1909

Národní listy . 1909, roč. 49, č. 101 (11. 4. 1909,
ranní vydání), s. 2-3. DK NK ČR

Případ: Lupič Jindřich Boček

Lidové noviny. 1910, roč. 18, č. 210
(2. 8. 1910), s. 4. DK MZK

Lidové noviny. 1909, roč. 17, č. 289 (22.10. 1909), s. 5.
DK MZK

Lidové noviny. 1909, roč. 17, č. 101 (11. 4. 1909), s. 4. DK MZK

Případ: Namibijské děti v Československu
Badatelka hledá v denním tisku články zmiňující pobyt dětí z válkou postižené
Namibie v ČSSR ve druhé polovině 80. let.


-vj-. Tábor pro namibijské děti. Stráž lidu: měsíčník lidové orientace. 1987, roč. 67, č. 83 (21. 7.
1987), s. 6.



JORDA, V. Špekáčky chutnaly i Afričánkům: u táboráku s namibijskýjmi dětmi. Stráž lidu: měsíčník
lidové orientace. 1987, roč. 67, č. 88 (1. 8. 1987), s. 1.



JORDA, Vladimír. Namibijské děti se přestěhovaly: v novém domově s novými nadějemi. Stráž lidu:
měsíčník lidové orientace. 1989, roč. 69, č. 3 (7. 1. 1989), s. 2.



ČTK. Nadílka pro namibijské děti. Rudé právo. 1988, roč. 68-69, č. 304 (27. 12. 1988), s. 2.



NDR poskytuje již několik let druhý domov stovkám namibijských dětí... Květy. 1989, roč. 39, č. 36
(31. 8. 1989), s. 9.



ČTK. Dočasný domov namibijským dětem. Rudé právo. 1989, roč. 69-70, č. 208 (4. 9. 1989), s. 2.



ada, nig. Pozastavení repatriace namibijských dětí. Rudé právo. 1991, roč. 1, č. 155 (4. 7. 1991), s. 2.



Dohoda o repatriaci namibijských dětí. Rudé právo. 1991, roč. 1, č. 220 (20. 9. 1991), s. 2.



čtk. Zpět do Namibie. Lidová demokracie. 1991, roč. 47, č. 221 (21. 9. 1991), s. 3.

Případ: Jan V. Chvojka
 2. 1. 1888 ve Vápně u Nového Bydžova
 ???
národně socialistický politik
redaktor lokálního časopisu Probuzení
vydávaného v Jičíně

Případ: Jan V. Chvojka

23. 8. 1930 v Jičíně
na otravu krve
národně socialistický politik
redaktor lokálního časopisu Probuzení
vydávaného v Jičíně

⇒ doplnění záznamu do Národních autorit ČR
⇒ doplnění informace do Wikipedie
⇒ poskytnutí digitální kopie článku J. V. Chvojky

B. Bývalý poslanec Chvojka zemřel. Lidové
noviny. 1930, roč. 38, č. 425 (24. 8. 1930, ranní
vydání), s. 3. Dostupné online.

řešení: nekrolog nalezený v digitální knihovně

Případ: Karel Freja
 1877
fotbalový funkcionář a spoluautor
pravidel kopané
a nebo
lékař

Národní autority ČR obsahovaly dva záznamy – jednoho „fotbalistu“ a jednoho „lékaře“

Případ: Karel Freja

řešení: nekrology nalezené v digitální knihovně

-kp-. Karel Freja mrtev! Národní politika. 1937, roč. 55,
č. 122 (4. 5. 1937, polední vydání), s. 6. Dostupné online
(Kramerius 3).

oš. Plukovník MUDr. Karel Freja mrtev. Národní listy: večerník.
1937, č. 131 (3. 5. 1937), s. [1]. Dostupné online (Kramerius 3).

Případ: Karel Freja

lékař & fotbalista
ɤ
ɤ
ɤ
ɤ

MUDr.
legionář na Balkáně, ve Francii
šéflékař 23. pěšího pluku francouzských legií
plukovník zdravotní služby

propagátor sportu, zejména kopané
z nejlepších footballistů Prahy
od roku 1896 centreforward pražské Slavie
v roce 1897 vydal společně s Rösslerem-Ořovským
a dalšími první česká footballová pravidla
ɤ jeden z prvních footballových soudců
ɤ první předseda Českého Svazu Footballového
ɤ
ɤ
ɤ
ɤ

⇒ spojení dvou záznamů v Národních autoritách ČR a doplnění data úmrtí

Případ: S. Mokrý
přeložil knihu "Dějiny konfliktu mezi
náboženstvím a vědou„ Johna Williama
Drapera
1. české vydání vydal v roce 1892
K. Stanislav Sokol v edici Vzdělávací
bibliotéka

nic jiného S. Mokrý pravděpodobně
nenapsal, nepřeložil

skutečné jméno nebo pseudonym?

Případ: S. Mokrý

řešení: ???
řešení: nekrolog nalezený
v digitální knihovně
Žádný biografický zdroj tohoto autora neuvádí
(AUT, CLO – České literární osobnosti, World Biographical Archive, slovníky
spisovatelů, biografické slovníky, Kuncova kartotéka …).
S. Mokrého nezmiňují ani článkové bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

vodítko:

překladatel S. Mokrý v Doslovu
zmiňuje přítele G. M., který
mu poskytl pomoc a pokyny
při překladu

Případ: S. Mokrý

řešení: nekrolog nalezený v digitální knihovně
…

… Ještě jako universitní posluchač přeložil
pro „Vzdělávací bibliotéku“ K. St.
Sokola sensační tehdy spis Draperův
„Dějiny konfliktů mezi náboženstvím a
vědou“…
…

G. M.

G. M. Poslední ředitel Akademie hr. Straky. Národní listy. 1927, roč. 67, č. 69 (11. 3. 1927), s. 3.
Dostupné online.

Případ: S. Mokrý

Co z toho?
Identifikace pseudonymu
⇒ S. Mokrý = PhDr. Josef Mrkos
⇒ upřesnění údajů v Národních autoritách ČR

Digitální knihovna:
⇒ zveřejnění díla

Případ: inženýr Em. Kopáček
autor knihy O průplavech vydané po r. 1892
21. 7. 1904 zemřel v Praze, v čp. 690-I.
Kopáček Emanuel, inženýr, 37 roků

Je to tentýž inženýr Kopáček?

Případ: inženýr Em. Kopáček

řešení: stopujeme osobní život inž. Em. Kopáčka
 21. 7. 1904, 690-I

Kopáček Emanuel, inženýr, 37 roků
Zemřeli v Praze. Národní politika. 1904, roč. 22, č. 205 (26. 7. 1904,
odpolední vydání), s. [5].

1867 -  21. 7. 1904, 690-I

inženýr Emanuel Kopáček
manželka Anna Ter., roz. Hofmannová
∞ 14. 10. 1894 v Týně

AMHP, Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), poř. č. 270
Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 286, obraz 24

∞ 14. 10. 1894 v Týně

slečna Anna Hofmannová a pan Emanuel
Kopáček, inženýr při státních
stavbách vodních v Lubecku, slaviti
budou sňatek svůj 14. t. m. o 10. hod.
ranní v Týnském chrámu
Sňatky. Národní listy. 1894, roč. 34, č. 282 (12. 10. 1894), s. 3.

Případ: inženýr Em. Kopáček

řešení: stopujeme osobní život inž. Em. Kopáčka

AMHP, Soupis pražského obyvatelstva 1830-1910 (1920), poř. č. 270 Národní archiv, Policejní ředitelství I,
konskripce, karton 286, obraz 24

Sňatky. Národní listy. 1894, roč. 34, č. 282 (12. 10. 1894), s. 3.

Případ: inženýr Em. Kopáček

řešení: stopujeme kariéru inž. Em. Kopáčka
1888-1889 - Emanuel Kopáček, inženýr, assistent na C. k. české
vysoké školy technické v Praze při II. stolici stavitelství inženýrského,
c. a k. poručík v záloze. Vinohrady, Balbínova ulice, č. 20

Programm cís. král. české vysoké školy technické v Praze na studijní rok 1888/89.
V Praze: C.k. česká vysoká škola technická, 1888. s. 85

25. 3. 1893 - Asistent české vysoké školy technické v
Praze, p. Emanuel Kopáček, jmenován byl inženýrem při
vodních stavbách státních svobodného a hansovního
města Lubeku
Jmenování. Národní politika. 1893, roč. 11, č. 84 (25. 3. 1893), s. [4].

10. 6. 1896 - ing. Emanuel Kopáček, jenž po tři léta zaměstnán
byl při průplavu labsko-travenském v Lubecku v severním
Německu, obdržel a nastoupil místo u kanalizační kanceláře král.
Hl. m. Prahy

Zprávy osobní. Technický obzor. 1896, roč. 4, č. 16 (10. 6. 1896), s, 139.

Případ: inženýr Em. Kopáček

řešení: stopujeme kariéru inž. Em. Kopáčka
1. 7. 1897 - vystoupil z kanalizační kanceláře ing. Kopáček, jenž
přijal místo v kanceláři pro splavnění Vltavy a Labe

Zpráva městské kanceláře kanalisační za rok 1897.
Věstník obecní Královského hlavního města Prahy. 1898, roč. 5, č. 1-2 (15. 2. 1898, s. 11.

15. 2. 1899 - inženýr komise pro kanalisaci Vltavy a Labe,
Emanuel Kopáček jmenován adjunktem pro státní stavební
službu v Dolních Rakousích

Jmenování. Národní politika. 1899, roč. 17, č. 46 (15. 2. 1899, odpolední vydání), s. [2].

Je inženýr Emanuel Kopáček (1867 – 1904)
autorem knihy O průplavech ?

případ: inženýr Em. Kopáček

Co z toho?

Identifikace autora na 99 %
⇒ doplnění údajů do Národních autorit ČR

Digitální knihovna
⇒ zveřejnění díla

Kramerius 5

NEZKUSÍTE TAKÉ PÁTRAT
S POMOCÍ DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN?

Děkuji za pozornost
karolina.kostalova@nkp.cz

Vaše názory, komentáře a připomínky přivítáme na kramerius5@nkp.cz
nebo prostřednictvím formuláře na stránkách NK ČR.

