ZAPOJENÍ KNIHOVNY A JEJÍCH ZDROJŮ
DO
JEDNOTNÉ INFORMAČNÍ BRÁNY

Základní informace o knihovně
Název knihovny:
Adresa:

………………………………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Statutární zástupce:

……………………………………………………………

Souhlasím / Žádám o zapojení zdrojů dle níže uvedených údajů do Jednotné informační
brány, respektive do jejích jednotlivých součástí (MetaLib a SFX).
Prohlašuji, že všechny níže uvedené zdroje, které jsou chráněny autorskoprávní
ochranou či jinou obdobnou ochranou a jako takové podléhají licenci, je knihovna na
základě vlastních licenčních oprávnění oprávněna využívat.

………………………………
místo, datum

……………………………………
podpis, razítko

Máme zájem o využití následujících služeb:
•

MarcIt! export záznamů e-časopisů:

•

Zaregistrovat u Google Scholar: ANO / NE

•

Vytvořit seznam e-časopisů:

•

Využití služby Advanced Collection Tool:

IP adresa/y knihovny:

ANO / NE

ANO / NE
ANO / NE

………………………………………………………………….

Povinností knihovny je neprodleně informovat realizační tým JIB o změně IP adresy a změně
licenčních podmínek (přístupu) pro všechny zdroje, které využívá prostřednictvím JIB.
Z licencovaných zdrojů jsou v JIB aktivovány pouze ty databáze, které může využívat i
Národní knihovna ČR.
Chceme zpřístupnit v rámci JIB prostřednictvím MetaLib a SFX následující zdroje:
Pro zapojení do MetaLib – prohledatelný zdroj
Název zdroje
Ebsco databáze
(národní licence – http://eifl.nkp.cz)
• Academic Search Complete
• Business Source Complete
• Regional Business News
Library, Information Science & Technology Abstracts - přístup
prostřednictvím rozhraní Ebsco
(na základě předplatného dané instituce)
ScienceDirect - Freedom Collection
(http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-elsevier.asp)
SpringerLINK
(http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-springer.asp)
Web of Science
(na základě předplatného dané instituce)

Pro zapojení do SFX – SFX cíl
Název zdroje
Computers & Applied Sciences Complete - přístup
prostřednictvím rozhraní Ebsco
(na základě předplatného dané instituce)
Ebsco databáze
(národní licence – http://eifl.nkp.cz)
• Academic Search Complete
• Business Source Complete
• Regional Business News

Chceme
zpřístupnit v JIB







Chceme
zpřístupnit v JIB




EJS – Electronic Journals Service
(na základě předplatného NK ČR
Emerald
(na základě předplatného NK ČR)
Environment Complete - přístup prostřednictvím rozhraní Ebsco
(na základě předplatného dané instituce)
GeoScience World
(skupinová licence)
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full
Text - přístup prostřednictvím rozhraní Ebsco
(na základě předplatného dané instituce)
Library Literature & Information Science Fulltext (H.W.Wilson)
(na základě předplatného dané instituce)
Literature Online
(akademická licence - http://www.literatureonline.cz/)
SocINDEX with Full Text - přístup prostřednictvím rozhraní Ebsco
(na základě předplatného dané instituce)
SpringerLINK
(konsorcium - http://www.suweco.cz/cz/online-konsorciumspringer.asp)
Springer - Lecture Notes in Mathematics
(konsorcium - http://www.suweco.cz/cz/online-konsorciumspringer.asp)
ScienceDirect - Freedom Collection
(http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-elsevier.asp)
Web of Science
(konsorcium)














Zapojení databází vytvářených knihovnou do MetaLib
Máme zájem o zapojení níže uvedených databází, které vytváří naše knihovna (katalog,
článková bibliografie atd.) do MetaLib následujícím způsobem:

Název katalogu a doplňující informace

V MetaLib zapojený jak zdroj
prohledatelný
odkazový








……………………………………………………………….
URL: ………………………………………………………...

………………………………………………………………..
URL: ………………………………………………………...
Jako prohledatelné mohou být zapojeny ty zdroje, které jsou přístupné prostřednictvím
protokolu Z39.50 (musíte tedy provozovat Z39.50 server) a mají záznamy ve formátu

UNIMARC nebo MARC 21. U těchto zdrojů kromě názvu a URL katalogu napište i adresu a
port Z39.50 serveru, název databáze a použitou znakovou sadu. Zároveň Z39.50
server musí být nastaven v souladu se Z39.50 profilem JIB (viz
http://www.stk.cz/ZIG/ProfilJIB.rtf).
Kontaktní osoba:
• pro popis zdrojů ………………………………..
• pro zapojení jako prohledatelných zdrojů ………………………
• pro zapojení zdrojů do SFX …………………………….

Budeme rádi, pokud umístíte na své stránky ikonku o zapojení knihovny/zdroje do JIB.
Ikonka je k dispozici na informačním portálu JIB - http://info.jib.cz/obrazky/kestazeni/pripojeno_v_jib.gif/view. Pokud budete umisťovat ikonku na své stránky, přidejte k ní
odkaz na http://www.jib.cz.

Pro snadnější přístup k JIB můžete do stránek vaší knihovny umístit vyhledávací okénko JIB.
Bližší informace naleznete na informačním portálu JIB - http://info.jib.cz/informace-prouzivatele/vyhledavaci-okenko-jib.

