
JELENOHORSKÁ  DIGITÁLNÍ  KNIHOVNA 



Jelenohorská digitální knihovna vznikla v roce 2006 

iniciativou Krkonošské knihovny v Jelení Hoře. Od 

začátku cílem byla všestranná propagace informací 

o regionu. Měla  zjednodušit přístup uživatelům, 

nejen čtenářům knihovny k unikátní sbírce, 

bibliografické a informační dílně a nejzajímavějším 

publikacím o regionu. 

Na základě JDK vznikl projekt Digitální Dolní 

Slezsko. Projekt realizovany spolu s Dolnoslezskou 

veřejnou knihovnou ve Vratislavi od 2010 roku.  

 



2011 2006 



Metadata dokumentů DDS, 

stejně jak z jiných polských 

digitalnych knihoven, díky 

smlouvě Federace 

Digitálních Knihoven a 

Europeany jsou viditelné v 

Evropské knihovně - 

Europeaně   



KOLEKCE 



Publikace s digitální 

knihovny jsou pro 

zjednodušení přístupu 

uspořádaný  v kolekce.  

http://slovnik.seznam.cz/?q=uspo%C5%99%C3%A1dan%C3%BD&lang=cz_en


ARCHIVÁLIE 

    Dokumenty - V tom mezi jinými dokumenty Statního 

Archívu, týkající se začátků města Jelenia Góra. 

 



Mapy  
Mapy, které kvůli vzácnosti nebo špatného 

fizického stavu jsou nepřístupné pro 

potenciální uživatele    



šablony   

Podkolekce vznikla pro  ”Knihu šablonů 

sklárny Józefina” 



ČASOPISY 

Regionální časopisy archivální a soudobé   

Díky spolupráci 

několika institucí 

se povedlo 

digitalizovat a 

publikovat téměř 

všechny čísla 

časopisu.  „Der 
Wanderer im 
Riesengebirge”. 



Časopisy publikujeme podle smluv s nakladatelství 

a redakcemi . 



Zpřístupněné na internetu kolekce se nám často povede 

doplňovat díky čtenářům, kteří přínášejí zbývající čísla 

. 



 

DOKUMENTY ZE SPOLEČENSKÉHO, VEŘEJNÉHO 

NEBO KULTURNÍHO ŽIVOTA 

      
Kolekce obsahuje kromě archiv{lních také soudobé plak{ty, 

pozv{nky, afiše z kulturního života našeho regionu. 

 

 

 

 

 



Vzpomínky – podkolekce obsahuje deníky, výsledky 

literárních a  básnických soutěží, které se cyklicky 

konají v knihovně. 



PEDAGOGIKA 

   Tady se nacházejí časopisy, knihy na tému vzdělávání 

a pedagogiky … 

 



a  dokumenty udělané ve školách, jubilejní knihy, 

kroniky, pamětní knihy. 



FILM 

   Digit{lní knihovna se nesoustředí jen na písemných 
dokumentech. Technika umožňuje  zpřístupnění 
multimedi{lních, zvukových a filmových fondů.  

 



Kolekce obsahuje dokument{rní filmy, které se 
týkají ud{losti v regionu, zn{mých osobností 
zasloužilých pro region nebo propagující turistické 
l{kadla regionu. 



V Europeaně zůstalo opublikovaných 38 filmů z 
Polska v tom 28 je z DDS. 



KNIHY 

     

Kolekce obsahuje 

publikace knih, které patří 

k Public Domain aneb 

kterých autoři měli z{jem a 

souhlasili s  publikaci v 

digit{lní knihovně.  



to umožňuje dát dohromady téměř celou tvorbu 

regionálních tvůrců.  

Zbigniew Adamski 

Kolekce VARIA obsahuje  cca. 50 čl{nků 
dějepisce Adolfa Andrejewa. 



Bibliografie – podkolekce, v které se nach{zejí mezi 
jinými  bibliografie autorství zaměstanců  Oddělení 
Bibliografie a referenční služby. 

mezi jinými 



POHLEDNICE 

Výbor pohlednic ze 

sbírky Region{lního 

oddělení Krkonošské 

knihovny a 

soukromých kolekcí.    



Kolekce POHLEDNICE  pro zjednodušení a zrychlení 
vyhled{v{ní je uspoř{dan{ podle místopisu.  



Popis zpracovaných pohlednic a jiných 

dokumentů  je v souladu s pravidly 

slovníku Jazyka předmětových hesel 

N{rodní Knihovny. 



BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK 



SPORT 

   Odborné texty z dějin sportu v našem regionu 



DEPORTACE NA SIBIŘ 

   Kolekce vznikla pro společenský z{jem, obsahuje 
autorské publikace a   odkazy členů Oddziału 

Sybiraków (Oddělení Sibiraků) v Jeleniej Górze. 



VARIA 

Soubory, které nepatří ke kolekcím tj. vz{cné 
informace a  čl{nky, zpracov{ní turistických atrakcí 
regionu, pam{tek, ud{losti, předmětů.  



 tvorba místních b{sníků  



VYHLEDÁVÁNÍ 

 Digit{lní knihovna umožňuje vyhled{v{ní 
dokumentů podle indexovaných položek, 
klíčových slov, fr{zí. 

  Dostupné je rozšířené vyhled{v{ní, 
n{pověda synonymum (seznam synonym). 

 

 



ZÁVĚR 

 Digit{lní knihovna nenahradí tradičních institucí, může zjednodušit přístup k fondům. 
 

 Slouží k rychlému a neomezenému přístupu k dokumentům, který je v „re{lním světě” 
obtížný.  
 

 Srovn{v{ šance přístupu k publikacím  pro lidé z malých měst a vesnic , vzd{lených míst a 
kulturních a vzdel{vacích středisk. 

 
 Digit{lní knihovna  je moderní prostor, který obsahuje naučné pomůčky pro vzděl{ní ž{ků, 

badatelů a jiných z{jemců.  
 

 Prublikace v digit{lní knihovně zachraňuje vz{cné fondy, umožňuje dlouhy život knih, 
časopisů a dokumentů, zachraňuje exzempl{ř před zničením.  
 

 Díky tomu, že dokumenty jsou indexované v nejpoužínanějších světových vyhled{včích, 
uživatelé Internetu, hledajíc informace, často vstupují do fondů digit{lní knihovny i když 
vůbec si neuvědomují její přítomnosti.  

  
 Digit{lní knihovna tvoří spojení uživatelů, tvůrců a knihovníků. 
 



zpracovala Dorota Kacprzak 

JCIiER „Książnica Karkonoska” 


