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NÁVOD K PŘÍSTUPU
NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNA – DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU
Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu (DNNT) je databáze plných textů dokumentů
(knihy, časopisy, noviny apod.) vydaných na území ČR až do roku 2007, u periodik do r. 2010.
V databázi najdete dokumenty chráněné autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a
nejsou dostupné na trhu; a tzn. „volné“ dokumenty (autorskoprávně již nechráněné).
Více informací o zpřístupněných dokumentech naleznete přímo na stránkách DNNT.

PŘEDREGISTRACE – ID NDK
Pro přihlášení do databáze je nezbytné ID NDK.
Pokud jste využívali „NDK Covid“ v první polovině r. 2021, přihlášení vám zůstává beze změny.
V případě že ID NDK nemáte, na e-mail knihovna@vsfs.cz zašlete zprávu s následujícími údaji:
Jméno a příjmení
UČO
E-mailová adresa
Do předmětu e-mailu napište ID NDK – žádost
Zasláním vašich údajů souhlasíte s tím, aby je Knihovna VŠFS předala Národní knihovně ČR.
E-maily s neúplnými nebo chybějícími údaji nebudou do seznamu zařazeny.

POZOR
Aktivace účtu ID NDK nebude možná, dokud váš e-mail nebude do systému nahrán. Vyčkejte prosím
na potvrzující zprávu o nahrání.

AKTIVACE ÚČTU A PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ
Na adrese https://ndk.cz/podminky-zpristupneni zaškrtněte políčko „Souhlasím s podmínkami
použití“ (1) a dále klikněte na „Přihlásit účtem ID NDK“ (2).

Klikněte na odkaz „Přihlašujete se poprvé nebo jste zapomněli heslo?“ (3) a na další stránce zadejte
e-mailovou adresu, kterou jste zadali k předregistraci (4).

Na tento e-mail obdržíte zprávu s předmětem „NDK – reset hesla“ (5) s odkazem, který má platnost
60 minut. Zkontrolujte si také složky s hromadnou poštou nebo spamem.
Pokud vám po zadání e-mailu v přihlášení přes ID NDK e-mail s odkazem k resetu hesla nepřijde, váš
e-mail ještě nebyl do systému nahrán. V tomto případě prosím vyčkejte na potvrzení o nahrání
vašeho e-mailu k předregistraci.

Po kliknutí na odkaz v tomto e-mailu budete přesměrováni na stránku „Aktualizace hesla“ (6), kde si
vytvoříte nové heslo pro přihlašování do NDK (min. 8 znaků, z toho min. 1 velké písmeno, 1 malé
písmeno, 1 číslo).

Po zadání nového hesla budete automaticky přihlášeni a přesměrováni do NDK - DNNT.
Platnost hesla je max. 1 rok.

Příští přihlášení již provádíte přes http://ndk.cz, kde po zaškrtnutí souhlasu s podmínkami použití
zvolíte možnost „Přihlásit účtem ID NDK“ (viz obr. 1, 2) a zadáte e-mail s již nastaveným heslem.

Další důležité informace
- E-maily s neúplnými údaji (např. chybně zadaný e-mail, chybějící UČO) nebudou do předregistrace
zařazeny.
- Nahrání e-mailu do předregistrace bude potvrzeno e-mailem.
- Nahrávání e-mailů není automatické - provádí je pracovník Knihovny VŠFS. Pokud na potvrzení
čekáte déle než 3 pracovní dny, dejte nám prosím vědět na e-mailovou adresu níže.
- Databáze NDK – DNNT je provozována Národní knihovnou ČR, nikoliv Knihovnou VŠFS – není tedy
možné zaručit, že v databázi najdete některé tituly které má ve svém fondu k dispozici Knihovna
VŠFS.
- Dokumenty jsou převážně v češtině, vyfiltrovat ale lze i publikace dostupné v jiných jazycích.
Pro e-knihy v angličtině doporučujeme využít databáze EBSCO nebo ProQuest Ebook, které jsou
přístupné přes IS VŠFS.

V případě nejasností a problémů nás kontaktujte na e-mail knihovna@vsfs.cz

