
Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury. 

Digitální knihovna Kramerius I 

1. etapa – naskenuje se dokument a uloží na počítač, DVD… 

2. etapa – vystaví se na internetu (24 hod/7 dní v týdnu, odkudkoliv), pouze obrázky, 

nelze fulltextově hledat 

3. etapa – texty se „proženou“ OCRkem 

 

Registr Krameriů http://registr.digitalniknihovna.cz/  (přehled knihoven s Krameriem verze 4 

a výše) 

 

Informace o zdigitalizovaných publikacích: 

Registr digitalizace http://registrdigitalizace.cz/rdcz/home 

Souborný katalog https://aleph.nkp.cz/F/  

 

Úkol: 

Najít Památník k šedesátiletí Státního československého reálného gymnasia v Roudnici nad 

Labem v RD a SK, zjistit, zda byl digitalizován, kým a jaký má link do Krameria 

 

Vyhledávání: 

Psát výrazy a pravopis užívaný v danou dobu: president, gymnasium, dárek i present, 

Německý Brod místo Havlíčkův Brod u textů před r. 1945, zohlednit psaní pomlčky na konci 

řádku. 

Pokud napíšeme dvě slova /František Prusík/, hledají se dvě slova vyskytující se nejen u sebe, 

ale kdekoliv na dané stránce, proto se vyplatí je dát do uvozovek. Nově se při vyhledávání 

nachází i slova v různých pádech (příklad: zadaný výraz Krásné Březno vede k přídavnému 

jm. krásný a k měsíci březen ve Zlatá kniha hospodyňky "Vitello" Díl II  – krásné modré 

květy, v březnu) 
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Řešené úkoly: 

V DK SVKUL 

1. Najít Fockův hostinec (příp. nějaký hostinec a kde ležel)  

V: České středohoří, Východní Rudohoří – výběr vděčných výletů z Litoměřic, Lovosic, 

Zálezlů...  

2. Zjistit, kdy se poprvé hrálo divadlo česky v Ústí n.L.  

V: Husitské bojiště "Na Běhání" u Ústí nad Labem  

3. Kdo byl purkmistrem v Lounech v r. 1821? 

V: Dějiny města Loun   

4. Jak se říkalo silnému a špatnému pivu v Lounech? 

V: Zlatá Praha z 9. 9. 1898, s. 522. 

5. Kde bydlel v Ltm K. H. Mácha ? 

V: Příspěvek k příští literární mapě Ústeckého kraje   

6. Najít fotografii Františka Prusíka 

 

V DK MZK 

7. Hledat žatecké rodáky přes Ottův sl. naučný 

8. Heller Seligmann  –  najít jeho nekrolog  (NL 10.1.1890)   

/nemá heslo ve wiki Roudnice, porovnat s údaji v bázi AUT, wikipedisté mohou zpracovat 

heslo o něm pomocí Krameria/ 

 

 

 

 

  

 

 

 


