
DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU 
(DNNT)

I. JAK SE PŘIHLÁSIT



Podmínky poskytování služby

■ Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR přinášíme našim čtenářům prostřednictvím 

Národní digitální knihovny (NDK) novou službu Díla nedostupná na trhu (DNNT). 

■ Služba je poskytována zdarma, podmínkou pro využívání NDK je platná registrace 

v naší knihovně.

■ K dispozici jsou plné texty digitalizovaných dokumentů (knih, časopisů, novin,…) 

vydaných na území České republiky. 

■ Dostupné jsou knihy vydané do roku 2007, periodika do roku 2010.



Jaká díla v NDK najdete?

Díla 
nedostupná 

na trhu

Neveřejná 
díla

Volná díla

■ Díla nedostupná na trhu - dokumenty, které jsou 

chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let 

od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, 

a to včetně dalších vydání, případně i upravených 

nebo elektronických.

■ Neveřejná díla - nejsou dostupná a ni pro čtení, lze 

vytvořit pouze citaci díla.

■ Volná (veřejná) díla - plné texty digitalizovaných 

dokumentů, které jsou z hlediska autorského 

práva tzv. volné - autorskoprávně již nechráněné 

(již uplynulo 70 let od úmrtí autora). 



Jak se přihlásit?

■ Na webu Městské knihovny Břeclav 

klikněte na ikonku Digitální knihovna. 

■ Budete přesměrováni na webovou 

stránku NDK. 

■ Nebo do prohlížeče rovnou zadejte 

adresu ndk.cz.



Jak se přihlásit?

■ Na stránce NDK 

klikněte vpravo nahoře 

na Přihlásit.



Jak se přihlásit?

■ Po seznámení s podmínkami 

použití zaškrtněte Souhlasím 

s podmínkami použití.

■ Klikněte na Přihlásit 

knihovním účtem/eduID.



Jak se přihlásit?

■ Při prvním přihlášení 

vyberte ze seznamu  

Městskou knihovnu Břeclav.



Jak se přihlásit?

■ Zadejte svoje uživatelské jméno a 

heslo – použijete stejné uživatelské 

jméno (číslo vaší průkazky) a heslo 

(zpravidla prvních šest čísel vašeho 

rodného čísla) jako pro přihlášení 

do čtenářského konta v Městské 

knihovně Břeclav.

■ Klikněte na Přihlásit.



Jak se přihlásit?

■ Dostanete pokyn k souhlasu 

odesílání osobních informací pro 

přístup k DNNT.

■ Potvrďte Ano, akceptuji.



Jak se přihlásit?

■ Můžete procházet dokumenty 

NDK.

■ Do pole s lupou napište autora, 

konkrétní název díla nebo jen 

téma či klíčové slovo, které 

hledáte.

■ Zmáčkněte Enter nebo tlačítko 

Hledej.



Nezapomeňte se odhlásit.

■ Po ukončení práce se z NDK vždy odhlaste pomocí tlačítka 

v pravém horním rohu.



Potřebujete s vyhledáváním poradit?

■ Podrobné informace naleznete na 
odkazu dnnt.nkp.cz.

■ Případně kontakujte pověřené 
pracovníky knihovny:

Mgr. Jaroslav Čech 

zástupce ředitele 

cech@knihovnabreclav.cz

Tel. 515 518 011

Mgr. Aneta Sližová

oddělení pro dospělé čtenáře

info@knihovnabreclav.cz

Tel. 515 518 028

mailto:cech@knihovnabreclav.cz
mailto:info@knihovnabreclav.cz

