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Co je EZBCo je EZB

Elektronische Zeitschriftenbibliothek = 
Elektronická knihovna časopisů
Služba nabízející přístup k odborným 
plnotextovým časopisům z jednoho 
místa
Anglické a německé jazykové rozhraní
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PPřřííklad vstupnklad vstupníí obrazovkyobrazovky

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
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Historie EZBHistorie EZB

V provozu od roku 1997
Projekt Univerzitní knihovny v 
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
Celkem více než 20.000 titulů
• Více než 2.200 pouze online
• Více než 7.700 dostupných zdarma

(též v samostatném adresáři DFAJ)

Navíc tituly z agregovaných databází
(EBSCO, ProQuest)

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj
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Dostupnost plných textDostupnost plných textůů

Volně dostupné
Licencované tituly dostupné v rámci konkrétní
instituce
Částečně dostupné plné texty
Nedostupné plné texty
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VyhledVyhledáávváánníí

Tematický nebo abecední seznam
• 41 skupin podle oborů

Rychlé vyhledávání podle názvu
Dostupnost plného textu označená
přímo v seznamu výsledků
Možnost odkazu na informace o 
dostupnosti titulu v konkrétní knihovně
Podrobnější vyhledávácí formulář
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ZZááznamy znamy ččasopisasopisůů

Název 
Vydavatel
ISSN
Tematické zařazení
Klíčová slova
Formát
První číslo FT
URL
Dostupnost
...
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ÚÚččastnastnííci EZBci EZB

V současné době 277 knihoven
Původně určeno pro akademické
knihovny z německy mluvících zemí
Rozšíření i na další státy (USA, Itálie, 
Chorvatsko, ČR, Slovensko…)
Každý z účastníků své vlastní „konto“
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EZB v EZB v ČČeskeskéé republicerepublice

Od roku 2002 
Zatím zapojeno 12 knihoven
• 3 lékařské fakulty UK
• IKEM
• Národní lékařská knihovna
• …
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VVííce informacce informacíí na na http://ezb.nkp.czhttp://ezb.nkp.cz ……

http://ezb.nkp.cz/
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PPřřehled ehled ččeských knihoven v EZBeských knihoven v EZB

http://ezb.nkp.cz/knihovny.htm
Jednotlivá konta
Dostupnost 
plného textu

http://ezb.nkp.cz/knihovny.htm
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RozdRozdííly v dostupnosti plnly v dostupnosti plnéého textuho textu
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VyuVyužžititíí EZB v lEZB v léékakařřských knihovnských knihovnááchch

Hledání konkrétního časopisu (ne 
článků)
Ověření dostupnosti plného textu
Časopisy z různých zdrojů na jednom 
místě
Vyhledávání podle slov z názvů i 
klíčových slov
Propojení s dalšími službami


	Co nového nabízí Elektronická knihovna časopisů (EZB) lékařským knihovnám
	Co je EZB
	Příklad vstupní obrazovky
	Historie EZB
	Obsah EZB
	Dostupnost plných textů
	Vyhledávání
	Záznamy časopisů
	Účastníci EZB
	EZB v České republice
	Více informací na http://ezb.nkp.cz …
	Přehled českých knihoven v EZB
	Rozdíly v dostupnosti plného textu
	Využití EZB v lékařských knihovnách

