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Co je EZBCo je EZB

Elektronische Zeitschriftenbibliothek
(tj. Elektronická knihovna časopisů)
Služba pro přístup k elektronickým 
plnotextovým odborným časopisům
z jednoho místa
Uživatelské rozhraní v německé a 
anglické jazykové verzi
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PPřřííklad vstupnklad vstupníí obrazovky do EZBobrazovky do EZB
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Historie EZBHistorie EZB

Vznik v roce 1997
Projekt Univerzitní knihovny v 
německém Regensburgu
Spolupráce s Technickou univerzitou v 
Mnichově
Finanční podpora Německé výzkumné
společnosti (DFG) a Federálního 
ministerstva pro vzdělávání a výzkum
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Obsah EZBObsah EZB

Odborné elektronické časopisy s min. 
50% obsahu v plném textu
Katalog EZB obsahuje nyní téměř
22.000 titulů:
• Více než 2.500 pouze online
• Více než 8.700 dostupných zdarma

(v samostatném adresáři DFAJ)

Navíc „skryté“ tituly z agregovaných 
databází (EBSCO, ProQuest)

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj
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ÚÚččastnastnííci EZBci EZB

Původně univerzitní, akademické a 
odborné knihovny z německé jazykové
oblasti
Později rozšíření i do dalších zemí
Nyní celkem více než 300 účastníků
Každá knihovna má své konto, ve 
kterém si aktivuje ty tituly z celého 
katalogu, které má dostupné
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OznaOznaččeneníí dostupnosti plných textdostupnosti plných textůů
Volně dostupné

Dostupné v rámci instituce na 
základě předplatného
(„readme“ - možnost přidání odkazu na vlastní
webovou stránku s informacemi o dostupnosti v 
dané instituci)

Částečně dostupné v rámci 
instituce na základě předplatného

Nedostupné v rámci instituce
(ale na webové stránce časopisu často k 
dispozici abstrakty a výběrově i starší plné
texty)
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EZB v EZB v ČČRR

V současné době
16 účastníků:
• 10 vysokoškolských 

knihoven
• 2 knihovny výzkumných 

ústavů
• 4 odborné knihovny

Seminář s 
koordinátorkou
projektu dr. Evelinde
Hutzler v roce 2003

1. lékařská fakulta UK

2. lékařská fakulta UK, Fakultní nemocnice v Motole

3. lékařská fakulta UK

Evangelická teologická fakulta UK

Fyziologický ústav AV ČR

Jihočeská univerzita České Budějovice

Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích

Národní knihovna ČR

Národní lékařská knihovna

Právnická fakulta UK

Přírodovědecká fakulta UK

Státní technická knihovna

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR

Vědecká lékařská knihovna IKEM

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Západočeská univerzita v Plzni
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EZB v EZB v ČČR R -- specifikaspecifika

Řada stejných zdrojů dostupných v 
rámci konsorciálních licencí
Vznik konsorciálního konta
Aktivace v roce 2004
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KonsorciKonsorciáálnlníí kontokonto

„Pomocné“ konto pro jednodušší
centrální správu dostupných titulů
Jednorázová aktivace všech titulů, 
které jsou dostupné v rámci určité
licence ve 2 a více knihovnách 
zapojených v EZB
Konto lze samostatně prohlížet, ale 
dostupnost plného textu závisí na
místním nastavení
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Obrazovka Obrazovka konsorcikonsorciáálnlnííhoho kontakonta



Infos 2005 12

SprSprááva va konsorcikonsorciáálnlnííhoho kontakonta

Správa konsorciálního konta je 
centrální provedená změna se objeví
ve všech kontech, která jsou s ním 
provázána
Odkaz „readme“ – možno preferovat 
vlastní stránku nebo stránku 
konsorciálního konta
Správu konsorciálního konta zajišťuje 
Národní knihovna ČR

http://ezb.nkp.cz/konsorcium.htm
http://ezb.nkp.cz/konsorcium.htm
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StrStráánka nka konsorcikonsorciáálnlnííhoho konta pro konta pro 
„„readmereadme““ a dala dalšíší informaceinformace
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Zdroje v Zdroje v konsorcikonsorciáálnlníímm kontukontu

Název zdroje Počet titulů
Počet knihoven s 

přístupem

EBSCO host 13 297 15

ProQuest 4 659

338

593

174

703

464

449

148

54

20 879

ScienceDirect (Elsevier + Academic Press) *

9

13

12

11

9

4

4

4

5

Springer - LINK

Wiley - Interscience

Kluwer – Kluweronline **

JSTOR

Blackwell STM

Literature Online

Lippincott, Williams & Willkins

Celkem
* Různé kolekce Stav k 22.4.2005
** Kluwer se sloučil se Springerem
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DalDalšíší vyuvyužžititíí konsorcikonsorciáálnlnííhoho kontakonta

Možnost vytvořit dílčí „podkonta“, která
budou obsahovat různé kombinace
dostupných zdrojů obsažených v 
konsorciálním kontu
Knihovny, které mají přístup k těmto 
zdrojům, nemusí být členy EZB s 
vlastním kontem a i přesto budou 
„žluté“ tituly odpovídat místnímu 
nastavení instituce
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InformaceInformace

Konsorciální konto
http://ezb.nkp.cz/konsorcium.htm
Vstup do konsorciálního konta
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&lang=en

Přehled českých knihoven zapojených 
do EZB
http://ezb.nkp.cz/konsorcium.htm#knihovny

Více o EZB na stránkách projektu
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml

http://ezb.nkp.cz/konsorcium.htm
http://ezb.nkp.cz/konsorcium.htm#knihovny
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=CZK00&lang=en
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml
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Děkuji za pozornost!

petra.stastna@nkp.cz
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