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Recenze článku Kramerius není jeden aneb Digitální knihovny 
českých knihoven

Vanda Vaníčková a Dagmar Honsnejmanová

Autorka se v článku věnuje systému Kramerius a objasnění otázky digitálních knihoven. Zvolená komunikační 

strategie odpovídá faktu, že adresátem textu je knihovník, který systém využívá nebo jej využívat plánuje. 

Horizontálně je článek členěn do pěti odstavců. První odstavec přináší definici digitální knihovny, druhý objasňuje 

systém Kramerius, třetí nabízí ilustrační příklady, co je kde možné najít. Čtvrtý a pátý odstavec tvoří výčet 

konkrétních digitálních knihoven spolu s příslušnými webovými odkazy.

            Po obsahové stránce článek odpovídá avizovaným informacím z nadpisu. Ihned v úvodu je terminologicky 

vymezen hlavní pojem digitální knihovna. V případě definice Krameria by bylo lepší zachovat stejnou strukturu 

jako v odstavci prvním a nejprve pojem vymezit, poté psát o zkušenosti s vyhledáváním apod. Knihovník z praxe 

jistě ocení upozornění na možné problémy a nedostatky, kterým se autorka věnuje ve třetím odstavci. Užitečné je i 

zařazení odkazů na vybrané digitální knihovny, a to zejména bereme-li v potaz umístění U nás na webové stránky 

SVK HK.

Článku chybí závěr, který by shrnul základní myšlenky, o nichž bylo autorovým záměrem pojednat. Z pohledu 

čtenáře je tato absence významná.

Z formálního hlediska je vhodné sjednotit používání interpunkčních znamének (uvozovky u poloviny 

výskytů slova Kramerius) a odkazování pod čarou (forma citace).

Vanda Vaníčková

Univerzita Hradec Králové

Článek „Kramerius není jeden aneb Digitální knihovny českých knihoven“ navazuje na článek „Úvodem aneb 

Digitalizace není jen skenování“ ve zpravodaji U nás číslo 3/2012. Následující článek pojednává o tom, jak se 

běžný uživatel a čtenář dostane k digitálním nebo digitalizovaným dokumentům uloženým ve fondu knihovny.

Po přečtení všech možností lze shrnout, že vyhledávání v databázi není až tak jednoduché, jak by se na první 

pohled zdálo. Systém v současné době není jednotný a čtenář si musí nejdříve uvědomit, o jaký dokument se 

jedná. Největší šancí je vyhledávání přímo v digitální knihovně Národní knihovny. Regionální dokumenty je 

nejlepší vyhledávat v digitálních knihovnách krajských knihoven, oborově zaměřené dokumenty ve 

specializovaných digitálních knihovnách. Čtenáři se nabízí i další možnosti, jak se k danému dokumentu dostat 

pomocí jiných databází. Překážkou pro čtenáře však je, pokud jsou dokumenty chráněny autorskými právy. 

V tomto případě si je může prohlédnout jen v knihovně, která je digitalizovala nebo jiným způsobem získala.

Článek je pro knihovníky v menší knihovně jistě zajímavým rozšířením obzorů, další informací, kterou sice nemusí 

poskytnout sami osobně, ale mohou ji čtenáři nabídnout či zprostředkovat. Kde není zájem, potenciální uživatel 

těchto informací, není pro knihovníka článek z hlediska poskytování služeb nijak zajímavý. Je však důležité, aby 

mohl případnému zájemci o tuto službu sdělit prvotní informaci, aby o této možnosti vůbec věděl.

Dagmar Honsnejmanová

Knihovna u Mokřinky Mokré
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