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Oddělení referenčních a meziknihovních služeb / OS 
Důvod cesty Návštěva Univerzitní knihovny v Regensburgu – projekt EZB 
Místo – město Regensburg 
Místo – země Německo 
Datum (od-do) 15.-17.3.2004 
Podrobný časový 
harmonogram 

Odjezd: 15.3.2004 
Jednání: 15.-16.3.2004 
Návrat: 17.3.2004 

Spolucestující z NK  
Finanční zajištění grant 
Cíle cesty Projekt EZB 

• Jednání o tvorbě konsorciálního konta pro české knihovny a 
budoucnosti EZB v ČR  

 
Univerzitní knihovna v Regensburgu 
• Prohlídka knihovny (studovny, Multimediální centrum atd.) 
• Služby a projekty knihovny (DBIS) 

Plnění cílů cesty Cíl cesty byl splněn.  
Program a další podrobnější 
informace 

Projekt EZB 
 
EZB = Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna 
časopisů) – projekt Univerzitní knihovny v Regensburgu pro zpřístupnění 
plnotextových časopisů z jednoho místa  zapojení NK ČR v roce 2003 (viz 
http://ezb.nkp.cz) 
 
• Konzultace administrativních funkcí EZB (Martin 

Scheuplein) 
− Zápis nových titulů 
− Úprava údajů o dostupnosti plných textů 
− Statistiky 
− Příklady propojení EZB v rámci Univerzitní knihovny 

v Regensburgu na další katalogy (př. Vascoda – 
http://www.vascoda.de ) 

• Jednání o podobě konsorciálního konta pro české knihovny 
(Gerald Schupfner) 
− Předběžná dohoda o nastavení konsorciálního konta, 

příp. kont  bude nutná podrobná příprava podkladů o 
zpřístupněných zdrojích v zúčastněných knihovnách  

− Správu konsorciálního konta, příp.kont bude zajišťovat 
NK ČR (možnost zapojení dalších administrátorů) 

− Ukázka práce v administraci konsociálního konta 
• Jednání o budoucnosti EZB v ČR (Evelinde Hutzler) 

− NK ČR je velmi aktivním členem EZB – zástupci EZB 
si cení její účasti a chválí vzájemnou spolupráci 
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− Tvorba konsorciálního konta je novinkou v EZB a role 
NK ČR bude v této souvislosti spočívat i v hlubší 
spolupráci s dalšími účastníky konsorcia  Univerzitní 
knihovna v Regensburgu bude zajišťovat hlavně 
technické zázemí 

 
Univerzitní knihovna v Regensburgu 
 
• Datenbank-Infosystem (DBIS) (Karl Hoibl) 
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dbinfo/?bib_id=ub_r

− systém informací o databázích dostupných 
v knihovnách, spolupracuje cca 20 knihoven v rámci 
Německa  

− DBIS obsahuje v současné době cca 2400 záznamů, 
z toho 747 databází je volně dostupných na internetu 

− technicky je princip fungování DBIS obdobný jako 
EZB, obdobné je i grafické rozhraní 

− abecední a předmětový seznam databází, jednoduché a 
pokročilé hledání, jednotně strukturované základní 
informace o každé databázi 

− u databází zahrnutých do DBIS je rozlišen způsob 
přístupu 

− kontrola správnosti URL probíhá 1x ročně 
− správcem databáze je Univerzitní knihovna 

v Regensburgu  
− při přidávání nových databází (u volně dostupných) 

konzultují obsah s odborníky Univerzity v Regensburgu 
 
• Multimediální studovna (Gabriele Gerber) 
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/mmz/indexmmz.html

− nabízí možnost skenovat v prostorách knihovny 
materiály buď zdarma samoobslužně (u těchto přístrojů 
není kontrola co kdo skenuje) nebo na objednávku 
(placená služba), na objednávku se skenují pouze věci, 
které nepodléhají copyrightu, k dispozici je skener pro 
velké formáty (např. mapy), knižní skenery, skenery pro 
převod z mikrofilmů a mikrofiší 

− v případě dokumentu skenovaného na zakázku, o jehož 
digitální kopii by knihovna měla zájem, vypaluje se 
digitální kopie na CD, záznam o dokumentu je uložen 
do online katalogu knihovny 

− zpřístupnění naskenovaných materiálů (např. rukopisy, 
vzácné tisky) plánováno i prostřednictvím internetu  

− součástí Multimediální studovny je speciální místnost 
s vybavením pro zrakově postižené studenty 

 
• Univerzitní knihovna (Evelinde Hutzler) 
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/

− součást kampusu univerzity 
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− je tvořena centrální knihovnou a knihovnami 
jednotlivých fakult 

− provozní doba nejdéle otevřené studovny je cca do 
22.00 – velké množství studijních míst 

− úvody do využívání knihovny pro studenty součástí 
výuky 

− možnost samoobslužně kopírovat (xeroxy jsou umístěné 
před jednotlivými studovnami) – pro kopírování neplatí 
žádná omezení, možnost kopírování i na objednávku 

− cca1/2 fondu je ve volném výběru, zbytek fondu je 
uložen ve skladištích, organizace fondu na základě 
vlastního tematického třídění 

Přivezené materiály Publikace Universität Regensburg (uložena v Oddělení periodik) 
Datum předložení zprávy 7.4.2004 
Podpis předkladatele zprávy Petra Pěnkavová                     Karolína Košťálová 
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