1. Co je to DNNT (Národní digitální knihovna - DNNT)

a) Obsah
Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů
(knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989 a o něco později až do
roku 2007 (periodika do roku 2009). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem
(tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně případných
dalších vydání, případně i upravených. Kromě toho NDK obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z
hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba je poskytována na
základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

b) Služby
Možnost čtení plného textu online pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného
přístupu: Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k
pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního
deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má
uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK s Národní knihovnou ČR.
Možnost čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny: Knihovna musí
zabránit zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení služby a
případně sankcím za porušení autorského zákona. Podmínkou služby je uzavření smlouvy o
poskytování služeb NDK s Národní knihovnou ČR.
Obě služby jsou uživateli i knihovně poskytovány bezplatně.

2. Jak se přihlásit k DNNT
a) URL pro přístup: Národní digitální knihovna | Digitální knihovna Kramerius (ndk.cz)
Digitální knihovnu můžete volně prohlížet bez přihlášení. Pro přístup k dokumentům DNNT je třeba
se přihlásit.
b) Přihlásit  zvolit přihlášení prostřednictvím eduID (pokud se po kliknutí na tlačítko Přihlásit eduID
zobrazí pouze prázdný seznam, stačí stránku obnovit klávesou F5 nebo příslušnou ikonou prohlížeče)

c) Vybrat ze seznamu domovskou knihovnu - Knihovnu Jiřího Mahena v Brně

d) Přihlásit se údaji jako do čtenářského konta (číslo průkazky + heslo / e-mail + heslo)

e) Dostanete pokyn k souhlasu (Ano, akceptuji) odesílání osobních informací pro přístup k DNNT

f) Můžete začít procházet obsah digitální knihovny - díla lze pouze prohlížet online

U veřejných dokumentů najdete v levém panelu nad náhledy jednotlivých stránek ikony pro tisk,
stažení v pdf nebo zobrazení přepisu textu. Tyto funkce jsou zablokované u dokumentů, které jsou
označeny jako díla nedostupná na trhu. Tj. takové knihy, noviny, časopisy můžete pouze číst online.

g) Odhlášení se provede klikem na ikonu Odhlásit

h) Nepodařilo se přihlásit účtem Vaší instituce
Důvodů, proč se vám přihlášení do Národní digitální knihovny DNNT nezdařilo, může být více:


chybně zadané přihlašovací jméno a heslo  používejte aktuální přihlašovací údaje



skončila platnost vaší registrace v dané instituci



s vaším účtem jsou spojeny nějaké přestupky (neuhrazené poplatky, překročené lhůty pro
vrácení vypůjčených dokumentů), které brání úspěšnému přihlášení

i) další informace, nápověda, FAQ k DNNT naleznete na: NDK Díla nedostupná na trhu - FAQ —
Národní knihovna České republiky (nkp.cz)

