
Vážené kolegyne, kolegovia  
 
Tešíme sa, že ste prejavili záujem o účasť na konzorciu EZB pre Slovensko. Radi by sme 
Vám poskytli ďalšie informácie, ktoré vyplynuli z prípravných rokovaní s nemeckou stranou 
a zároveň si Vás dovolili požiadať o vyplnenie údajov v priloženom dotazníku, ktoré sú 
nevyhnutné pre nastavenie konzorciálneho konta.  
 
Administrácia  konta  
 
V  rámci konzorciálneho konta budú spravované a administrované tie e-zdroje a plnotextové 
databázy, do ktorých majú prístup minimálne dve zapojené slovenské knižnice. Ak je 
niektorý elektronický časopis licencovaný len pre jednu knižnicu, bude si administráciu 
zabezpečovať knižnica sama. 
Chceme Vás upozorniť, že aj pri účasti v EZB budete musieť sami uzatvárať licencie 
s vydavateľstvami a kontrola dodávania jednotlivých titulov prebieha prostredníctvom 
dodávateľov časopisov. 
 
Knižnice, ktoré nemajú sprístupnené žiadne platené e-časopisy, sa do konzorciálneho konta 
EZB nezaradia, môžu  však využívať prelinkovanie na EZB -  na zoznam voľne dostupných 
časopisov. (pozn.: Národná licencia EBSCO – EIFL Direct je prístupná pre všetky knižnice 
na Slovensku, môžu sa doň zapojiť všetci, ktorí ešte nemajú aktivovaný prístup. Po 
aktivovaní prístupu do EBSCO má už význam zaradiť knižnicu aj do EZB).  
 
Administráciu konzorciálneho konta bude vykonávať kompetenčné centrum EZB pre 
Slovensko. Jednotlivé knižnice budú mať možnosť vlastného administratívneho prístupu 
k EZB v prípade, že vlastnia prístupové práva k časopisom, ktoré nebudú zahrnuté 
v konzorciálnom konte (časopisy získané na základe individuálneho  predplatného, t.j. 
licencované zdroje len pre jednu knižnicu). Administráciu je možné vykonávať v anglickom 
alebo nemeckom jazyku. 
 
Vkladanie nových titulov a správa titulov: 
Prístupové práva na vkladanie nových časopisov a editovanie budú mať len vybrané 
knižnice. Predbežne pôjde o knižnice, ktoré sú už v EZB zaradené ako individuálni členovia 
(SNK Martin, UKB Bratislava, CVTI Bratislava,  Slovenská poľnohospodárska knižnica Nitra). 
 
Kontaktná osoba pre EZB 
Pracovník nahlásený ako kontaktná osoba zodpovedá  za EZB vo Vašej knižnici. Tento 
pracovník vybavuje všetky požiadavky týkajúce sa EZB. Zodpovedá aj za informovanie 
pracovníkov a používateľov vlastnej inštitúcie a komunikuje s kompetenčným centrom EZB 
pre Slovensko. 
 
V prílohe zasielame dotazník, ktorý prosíme vyplnený obratom  poslať na  adresu 
kincikova@ulib.sk 
 
Na  všetky Vaše otázky Vám radi odpovieme. 
 
Katarína Kinčíková 
kincikova@ulib.sk 
(02)59804 333 
 
Beáta Katrincová 
katrin@ulib.sk  
(02)59804 331 
 
 


