
Muzejní knihovny a Kramerius 

Aleš Brožek 

Severočeská vědecká knihovna v 

Ústí nad Labem 



Tři etapy: 

-naskenování monografie, periodika (zabezpečení publikace před 

zkázou) 

- vystavení naskenované publikace na webu (veřejnost si může 

publikaci prohlížet, číst) 

- použití OCR na naskenovanou publikaci (veřejnost může 

fultextově vyhledávat) 

 

Muzea a galerie by měly o tom informovat: 

-pomocí Registru digitalizace (uživatel se dozví i o plánované 

digitalizaci) 

- údaje o zdigitalizovaných publikací uvádět v Souborném katalogu 

ČR 

- přístup ke zdigitalizovaným dokumentům by měl být popsán na 

webových stránkách 

 

 



Stejně jako v roce 2015 fungovalo na konci r. 2016 39 instalací Krameria – 15 

největších najdete v tabulce 

  Instituce stav 14.11.2015 stav 14.11.2016 

1 NDK v MZK (1.) 31307100 39595718 

2 NDK v NK ČR (2.) 31253413 38005146 

3 NK ČR K3 (3.) 8730193 8730193 

4 KNAV (4.) 2723215 2994581 

5 VKOL K5 (5.) 2562066 2606906 

6 JVK Č.Buděj. (7.) 1589268 2222289 

7 VKOL K3 (6.) 1848338 1848338 

8 KVK Liberec (8.) 1130453 1419733 

9 NLK Praha (10.) 925312 1198401 

10 SVK Hr. Král.(9.) 999376 1080370 

11 MěK Praha (11.) 901343 901343 

12 UK, FSV Praha (12.) 699222 725482 

13 MSVK Ostrava (13.) 549531 587620 

14 Knihovna Západoč. muzea (14.) 379470 488520 

15 SVK Ústí n.L. (15.) 328094 414873 



 

Z 39 instalací Krameria se 108 miliony stran se 

umístila muzea a galerie na konci r. 2016 takto 

(řazeno podle počtu zpřístupněných stran): 

14. Knihovna Západočeského muzea 488 520 stran 

20. Národní muzeum 334 373 stran 

31. Židovské muzeum 138 675 stran 

 

(Podle NIPOS existovalo v r. 2013 238 knihoven muzeí a 

galerií s 283 zaměstnanci, ale 32 bylo neveřejných!) 

 



Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

v r. 2001, 2002 a 2004 uspělo s projektem ve VISK 7 

zpracovalo tituly Rozhledy 1919-1938, Obnova 1895-1922, Nové 

směry, Štít, Orlické proudy, Od Kladského pomezí, Pokrok a Obzor, 

Ratibor 1884-1916, Kraj královéhradecký 1910-1945 aj. 

v Registru digitalizace uvádí 341 svazků (visk 181, vlastní 26, neuv. 

38, iso 96, dokonč. 303, period 303),  4. místo co do počtu kn.j.  

v r.2013 až 1. polovina 2015 dálkový přístup s 118 954 

zdigitalizovanými stranami, Kramerius verze K3,  

od r. 2017 verze K4 pod http://k4.muzeumhk.cz/search/ (15 titulů 

periodik, 120 tisíc stran, nepovoluje přístup ani k periodikům z r. 

1885, fulltextové vyhledávání nefunguje!) 

V Claviu 37 000 titulů monografií, 11 500 svazků periodik 

zdigitalizovaná periodika vystavena i v rámci krajské digitalizace ne 

http://kramerius.svkhk.cz/ (část je veřejně přístupna) 

 

http://k4.muzeumhk.cz/search/
http://kramerius.svkhk.cz/


Muzeum Jindřichohradecka 

 

v letech 2002 – 2011 uspělo s projekty v rámci  VISK 7  

 

Seznam digitalizovaných regionálních periodik (vystaveny v K3 NK): 

Jindřichohradecké listy (1895) 

Neuhauser allgemeiner Anzeiger (1844-1848) 

Neuhauser Wochenblatt (1848) 

Neuhauser Wochenpost (1854-1855) 

Ohlas od Nežárky (1871-1942) 

Rozvoj (1960-1969)                       

Štítný, neodvislý týdeník českého jihovýchodu (1901-1905) 

Věstník okresu Jindřichův Hradec (1947-1948) 

Vlastivěda Jindřichohradecka (1929-1935) 

Zájmy Českomoravské vysočiny (1931-1941) 

Zpravodaj Sokola v Jindř. Hradci (1927-1939) 

Zvěst od Nežárky (1863)                    

Život a práce Jindřichohradecka (1950-1960) 

 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32395784
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25509582
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25509582
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25509582
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25510547
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25510736
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25510736
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25510736
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1453018
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1453018
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1453018
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25511492
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25511492
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25511492
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25511492
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32396128
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32396128
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32396128
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32397803
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32397803
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32397803
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32400737
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32400737
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32400737
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25514963
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25514963
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25514963
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32401022
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32401022
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32401022
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1452701
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25513572
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25513572
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/25513572




Národní muzeum 

 

v letech 2005 – 2017 uspělo v rámci  VISK 7 s projekty, začali 

deníkem Politik, Časopisem čes. musea, v r. 2011 Digitalizace ediční 

řady Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech, v r. 2016 a 2017 

digitalizace Prager Presse  

Náprstkovo muzeum se zaměřilo na čechoamerická krajanská 

periodika převážně z 2. pol. 19. století – Americký občan, Besídka 

Slovana, Květy americké, Osvěta americká, Posel z Prahy, Slovan 

Amerikánský, Slovan Americký, Národní noviny a Slowan 

Amerikánský 

 

má vlastní digitální knihovnu od r. 2015 na  

http://kramerius.nm.cz/ 

 

v RD 84 kn.j. z Náprstkova muzea a 260 kn.j. z Knihovny Národního 

muzea 

http://kramerius.nm.cz/


Muzeum Cheb 

 

v r. 2006 zdigitalizován Kalender für das Egerland  1884-1886, 1911-

1941  

v r. 2007 Unser Egerland 1897-1943 

v r. 2010 Egerer Zeitung 1868-1910 

rovněž zdigitalizován Egerer Jahrbuch 1871-1930 (mimo 1878), 

Egerer Anzeiger 1849-1868 s mezerami 

vše v rámci  VISK 7 vystaveno na 

http://www.muzeumcheb.cz/base/knihov.html 

a v K3 Národní knihovny 

asi bez fulltextového prohledávání… 

http://www.muzeumcheb.cz/base/knihov.html






Regionální muzeum v Mikulově, p.o. 

 
v letech 2006 – 2010 uspěli v rámci  VISK 7 s projekty Záchrana a 

zpřístupnění týdeníku Nikolsburger Wochenschrift  

 

zdigitalizováno: 

Nikolsburger Wochenschrift für landwirtschaftliche, gemeinnützige 

Interessen und Unterhaltung 1860-1877  

Nikolsburger Wochenschrift 1879-1939 

Nikolsburger Kreisblatt 1939-1940 

  

vše přístupno s fultextovým vyhledáváním přes K3 Národní 

knihovny 

 

o svých digitalizačních aktivitách neinformuje! 

 

 

ve stavu zpracování má dle RD 83 monografií 



Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech  

 

v letech 2006 – 2014 uspěli s projekty v rámci  VISK 7, nechali 

zdigitalizovat např. Žďár, roky  1901-1941 (v K3 NK), Ejpovická jiskra 

1958-1964 (v K4 NK) či Úřední list c. k. okresního hejtmanství a c. k. 

okresní školní rady v Rokycanech 1896-1918 (nikde nevystaveno?) 

v r. 2008 Brdský kraj, roky 1909-1915, 1946 (v K3 NK) 

v r. 2009 Rokycanské listy 1897-1901 a Rokycana 1921-1941 

v r. 2011 Stráž Podbrdska a Stráž:lidový měsíčník pro ZČ  

v r. 2013 Časopis jednot professorů a učitelů škol zemědělských 

1900-1913, (v K4 NK) 

 



Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 

 

v letech 2007 - 2011  uspěli ve VISK 7 s projektem Digitalizace 

českých architektonických časopisů 1. pol. 20. stol. (např. Architekt 

SIA 1927-1940, Architektonický obzor 1902-1918, Styl 1908-1938, 

Pestrý týden 1926-1945) 

 

přístupno v digitální knihovně NK ČR K3 

 





Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje  

 

v letech 2007 – 2017 uspěli v rámci  VISK 7 s projektem Digitalizace 

seznamů lázeňských hostů v Karlových Varech – Karlsbader 

Kurliste 1854-1917) 

přístupno v digitální knihovně NK ČR K3, další ročníky plánovány 

realizovat v rámci IOP- krajská digitalizace  

o digitalizaci informují na svých stránkách, ale údaje neaktualizují 

 





Židovské muzeum v Praze  

 

v letech 2008 – 2017 úspěšně podalo projekty do  VISK 7 

 

má vlastní digitální knihovnu na 

http://kramerius4.jewishmuseum.cz/ 

ale veřejně nezpřístupňuje např. Českožidovské listy z r. 1897! 

 

v Registru digitalizace uvedeny údaje o 506 titulech – nejvíce ze 

všech muzeí a galerií 

 

Dokončena digitalizace 375 titulů (z visk hrazena digitalizace 341 

titulů, vlastní digitalizace 55 titulů, způsob financování neuveden u 

110 titulů) 

http://kramerius4.jewishmuseum.cz/




Národní galerie v Praze 

 
v letech 2010 – 2012 uspěla  s projekty Digitalizace výst. a sbírk. 

katalogů SVPU v Čechách ve fondu knihovny NG v Praze, 

Digitalizace seriálu Dílo: listu věnovaného původní tvorbě české, hl. 

dekorativní, Dokončení digitalizace seriálu Dílo,  

v r. 2015 uspěla s projektem Digitalizace sborníku Hollar, sborníku 

grafické práce v rámci  VISK 7.  

V r. 2017 neuspěla s projektem Digitalizace periodika Časopis 

Společnosti přátel starožitností českých v Praze Ten je zahrnut též v 

projektu předloženém Knihovnou AV ČR, v.v.i. – realizace projektu 

by v tomto případě byla duplicitní.  

 

Zdigitalizované tituly nevystavuje v Krameriu, ale v systému 

Portaro. 





Moravská galerie v Brně 

 
v rámci  VISK 7 uspěla  v letech 2013 s projekty Digitalizace 

katalogů brněnských výstav z let 1888-1928 a v r. 2016 s projektem 

Digitalizace výtvarného časopisu Veraikon (v RD jen jako plánovaná 

digitalizace), část přístupna přes K3 NK 

 

Památník národního písemnictví 

 
v letech 2010, 2011, 2013 a 2015 uspěl v rámci  VISK 7  s projekty 

Digitalizace periodik v knihovně PNP, díky tomu byl zdigitalizován 

např. Blahowěst 1847-1895, Časopis Vlasteneckého spolku 

musejního v Olomouci 1886-1950, Sborník historického kroužku 

1893-1934, jen něco je vystaveno v K3 NK 

 

 



Muzeum T. G. M. Rakovník 

 

v roce 2010 v rámci  VISK 7 uspěli  s projektem Věstník Musej. 

spolku král. města Rakovníka a polit. okresu rakovnického…, 

v r. 2011 s knihou Jan Renner - Popis polit. a školního okresu 

Rakovnického … 

vše je v K3 NK 

 



Jednorázové projekty muzeí a galerií 

 

Muzeum Kroměřížska, p.o.  

uspělo v r. 2009 s projektem Ochranné reformátování periodik 

Kroměřížské noviny a Velehrad, oba tituly v K3 NK a v KDJ Zlínského 

kraje 

 

Národní technické muzeum 

Do projektu byly v r. 2010 z fondu knihovny NTM navrženy bohemikální 

časopisy z druhé poloviny 19. století ohrožené fyzickou degradací 

nekvalitního kyselého papíru a zároveň velmi často žádané ze strany 

odborné i laické veřejnosti (Krejčovské listy 1886–1890, Textilní listy 

1898–1902, Česká práce 1883–1894, Český obuvník 1895–1899). Vše v K3 

NK 

 

Husitské muzeum v Táboře 

neuspělo 2011 s Digitalizace periodika "Staré i nové zvěsti ze Soběslavě 

a okolí s příl. – nadsazená kalkulace, doporučeno předložit v r. 2012, v r. 

2012 uspěli s reformátováním periodik "Týdeník Tábor", "Týdeník Český 

jih" a "Staré i nové zvěsti…„675 tis. Kč chtěli, dostali 338 tis. Kč, v RD 

uveden místo Č.jihu Věstník jihoč. museí, nic nikde přístupno? 

 





Perspektivním řešením je zapojit muzea a galerie do 

krajských digitalizací: 

Středočeský kraj – 12 muzeí a galerií (podtržené 

instituce dosud do RD nic nenahlásily) 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Oblastní muzeum Praha-

východ, Muzeum Českého krasu v Berouně, Muzeum Podblanicka 

v Benešově, České muzeum stříbra Kutná Hora, GASK Kutná Hora, 

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Regionální muzeum 

v Kolíně, Muzeum Mladoboleslavska, Regionální muzeum Mělník, 

Polabské muzeum v Poděbradech, Hornické muzeum Příbram 

 

Moravskoslezský kraj – 7 muzeí a galerií 
 

Muzeum v Bruntále – knihovna, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek – 

knihovna, Muzeum Těšínska – Muzejní knihovna a studovna Silesia, 

Muzeum Novojičínska – knihovna, Knihovna Slezského zemského 

muzea, Ostravské muzeum – knihovna, Galerie výtvarného umění 

v Ostravě 



Jihomoravský kraj – 6 muzeí a galerií 

Muzeum Brněnska, Regionální muzeum v Mikulově, Galerie výtvarného 

umění v Hodoníně, Masarykovo muzeum v Hodoníně - Vlastivědné 

muzeum Kyjov, Muzeum Vyškovska, Jihomoravské muzeum ve Znojmě 

 

Královéhradecký kraj – 4 muzea a galerie 
 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Regionální muzeum a 

galerie v Jičíně – knihovna, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 

Krkonošské muzeum Správy KRNAP Vrchlabí 

 

Zlínský kraj – 4 muzea a galerie 

 
Muzeum Kroměřížska, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum 

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní 

Moravy ve Zlíně 

 



Muzeum Brněnska zpřístupňuje 458 titulů (druhý nejvyšší počet z 

muzeí) v Krameriu Moravské zemské knihovny 



Ústecký kraj – 2 muzea a galerie 

Oblastní muzeum v Chomutově, Muzeum města Ústí nad Labem 

 

Kraj Vysočina – 2 muzea a galerie 
 

Městské muzeum Polná, Muzeum Vysočiny Třebíč - Muzeum řemesel 

Moravské Budějovice – knihovna (dle http://www.kdjvysocina.cz/pro-

koho-digitalizujeme-c170 Muzeum Vysočiny Havl. Brod a Muzeum 

Vysočiny Jihlava) 

 

A co ostatní kraje: Liberecký, Karlovarský, Plzeňský, 

Jihočeský, Pardubický a Olomoucký? 

 

Zdroj: Přehled institucí zapojených do registru digitalizace 

Aktualizováno 19.6. 2017 Helenou Dvořákovou 

http://www.kdjvysocina.cz/pro-koho-digitalizujeme-c170
http://www.kdjvysocina.cz/pro-koho-digitalizujeme-c170
http://www.kdjvysocina.cz/pro-koho-digitalizujeme-c170
http://www.kdjvysocina.cz/pro-koho-digitalizujeme-c170
http://www.kdjvysocina.cz/pro-koho-digitalizujeme-c170
http://www.kdjvysocina.cz/pro-koho-digitalizujeme-c170
http://www.kdjvysocina.cz/pro-koho-digitalizujeme-c170


I knihovny, které nedigitalizují, mohou zpřístupnit 

zdigitalizované tituly, pokud je mají ve svém fondu a 

pokud se domluví s majiteli digitalizátů na replikaci – 

příkladem je Západočeské muzeum s 42 tituly periodik 





Děkuji za pozornost! 

 

Pokud Vás mé vystoupení zaujalo, nebo 

pokud máte zájem o školení z fulltextového 

vyhledávání v systému Kramerius, napište mi 

na brozek@svkul.cz 


