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Více najdete na www.nkp.cz a www.klementinum.cz <Pro novináře> 
  

Národní knihovna jedním z 11 asociovaných partnerů projektu  
Europeana Newspapers 

 
Praha, Klementinum: Na základě dotazníkové akce z června loňského roku, které se 
zúčastnilo 35 evropských knihoven, byla Národní knihovna ČR zvolena jako jedna 
z 11 nových partnerských institucí mezinárodního projektu Europeana Newspapers. 
V rámci této spolupráce bude Národní knihovna ČR spoluzodpovědná za obohacení 
datového obsahu portálu Europeana prostřednictvím svých digitalizovaných periodik, 
jež jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím digitální knihovny Kramerius.  
 
Díky progresivní digitalizaci a rozvoji výpočetní techniky obecně se knihovnám otevírají další 

možnosti zhodnocení uchovávaného obsahu. Proměna funkcí dává knihovnám nový život 

ve virtuálním světě informací. Ještě většího smyslu tak nabývají slova Karla Čapka „není nic 

staršího než včerejší zprávy“. Právě „staré noviny“ tak mohou podat dobový kontext 

ke všedním i nevšedním historickým událostem a jsou tak významným garantem autenticity 

v proměnlivém světě nových médií. Národní knihovna ČR prostřednictvím své digitální 

knihovny Kramerius zpřístupňuje svým uživatelům téměř 800 titulů periodik v celkovém 

úhrnu více než 5,7 milionů stran. Některé tituly jsou sice v souladu s autorským zákonem 

zpřístupněny pouze v prostorách Národní knihovny ČR, mnohé jsou však dostupné 

i v pohodlí domova. „Bohatství obsahu digitální knihovny Kramerius spočívá zejména 

v reprezentativnosti zpřístupněných dokumentů. Odborná i laická veřejnost zde má 

k dispozici ucelené řady velkých novinových titulů jakými jsou například Národní listy či 

Bohemia, zajímavá regionální periodika typu Ohlasů od Nežárky či Našince nebo unikátní 

dokumenty pocházející z prostředí ukrajinské, běloruské a ruské emigrace vydávané v první 

polovině 20. století. Pominout nelze ani více než 11 000 titulů monografií digitalizovaných 

prostřednictvím tzv. Norských fondů, mezi nimiž lze najít první vydání významných literárních 

děl 19. století,“ popisuje Tomáš Foltýn, ředitel Odboru správy fondů. 

 

Internetový portál EUROPEANA je hlavním přístupovým bodem k evropskému kulturnímu 

dědictví. Funguje jako webové rozhraní k milionům knih, obrazů, filmových záznamů, 

http://www.nkp.cz/
http://www.klementinum.cz/


sbírkových předmětů a archiválií z celé Evropy, převedených do digitální podoby. Projekt 

Europeana Newspapers si klade za úkol zpřístupnit prostřednictvím portálu EUROPEANA 

během tří let více než 18 milionů novinových stránek. „Jsme hrdí na to, že jsme projektu 

mohli nabídnout hodnotné výsledky naší dlouholeté práce a splnit podmínky pro spoluúčast. 

Nabídka asociovaného partnerství ze strany Europeany vyjadřuje uznání práce NK ČR jako 

celku a zejména na poli digitalizace,“ uvedl generální ředitel NK ČR Tomáš Böhm. 
 
 
         Irena Maňáková 
                                                                                                Národní knihovna ČR 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 



 


