Informace pro studenty a pracovníky FEK ZČU

Volně dostupné elektronické knihy, časopisy a další zdroje
pro studium z domova
Informace o volně dostupných zdrojích (knihy, časopisy, databáze elektronických informačních
zdrojů), které můžete využívat z domova, jsou průběžně aktualizovány na webové stránce knihovny
ZČU: https://knihovna.zcu.cz/
Podrobné informace najdete v záložce Aktuality:
https://knihovna.zcu.cz/news/index.html?file=/news/2020/EIZ4.html
Výběr z aktualit (stav 10. 4. 2020):
 E-knihy Národní knihovny ČR (volně přístupné po dobu nouzového stavu, tj. do 30. 4. 2020).
Přístup je zde: https://kramerius-vs.nkp.cz/podminky-zpristupneni Zvolte Přihlásit eduID,
potom klikněte na Západočeská univerzita v Plzni, zobrazí se formulář pro přihlášení do konta
ORION. Po přihlášení do konta ORION můžete vyhledávat a číst zdroje v Národní digitální
knihovně ČR pro studenty VŠ.
 Do 30. 4. 2020 jsou volně dostupné e-knihy nakladatelství Grada na portálu BOOKPORT
(včetně odborných knih uvedených jako povinná literatura v některých předmětech FEK).
Naleznete zde tituly od nakladatelství GRADA, Portál, Galén, Nakladatelství Jota a dalších.
Návod na přístup ke knihám najdete zde:
https://knihovna.zcu.cz/news/index.html?file=/news/2020/EIZ10.html
 E-knihy z portálu Flexibooks. Odkaz na seznam titulů a další informace najdete zde:
https://knihovna.zcu.cz/news/index.html?file=/news/2020/Flexibooks.html
 Do 30. 4. 2020 je možné využívat vzdálený přístup (z domova) k on-line monografiím Oxford
Scholarship online! Naleznete zde tituly z oborů ekonomie, právo, filozofie, historie,
sociologie, jazykověda, literatura, biologie, zdravotnictví nebo psychologie. Přihlášení:
https://www.oxfordscholarship.com/ (Sign in via your Institution > Filter: University of West
Bohemia > Orion konto)
 Do 20. 5. 2020 jsou volně dostupné elektronické učebnice a více než 5000 titulů e-knih
vydavatelství Elsevier. Informace a odkaz na přístup najdete zde:
https://knihovna.zcu.cz/news/index.html?file=/news/2020/EIZ9.html
 Do 31. 5. 2020 je otevřený vzdálený přístup ke kolekci e-knih Harvard Business Review na
platformě Ebscohost: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s7221464
 Do 2. 6. 2020 je zajištěn vzdálený přístup do celé kolekce e-knih od vydavatelství ProQuest.
Elektronické knihy ze širokého spektra vědních oborů od předních i menších vydavatelů jsou
dostupné v komfortním uživatelském prostředí na adrese:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/home.action (je nutné přihlášení Orion
kontem)

 Do 31. 7. 2020 Springer Nature zpřístupnil pro podporu vysokoškolských institucí po celém
světě zcela zdarma klíčové učebnice z nejrůznějších oborů:
Seznam učebnice najdete zde:https://www.springernature.com/gp/librarians/news-events/allnews-articles/industry-news-initiatives/free-access-to-textbooks-for-institutions-affected-bycoronaviru/17855960
Na této webové stránce pod nadpisem Free textbook title lists jsou odkazy na seznamy učebnic.
Seznamu se zobrazí v Excelu, takže tituly je možné seřadit např. podle oborů (např. Business and
Economics; Business and Management; Economics and Finance; Earth and Environmental
a další), u každého konkrétního titulu je uvedená URL adresa pro přístup.
Veškeré informace najdete na https://knihovna.zcu.cz/, popřípadě FB Univerzitní knihovny.

Další elektronické informační zdroje přístupné pro studenty ZČU:
Mnoho dalších zdrojů (e-knih, odborných časopisů) je dostupných elektronicky bez ohledu na
současnou situaci. Podrobnosti najdete na stránkách Univerzitní knihovny v sekci Elektronické
informační zdroje - http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/
Pro připojení do některých z nich je potřeba přistupovat přes univerzitní síť WEBnet. To zajistí
připojení přes VPN. Návod naleznete na stránkách spravovaných CIV https://support.zcu.cz/index.php/VPN. Pro přístup potřebujete kromě příslušného softwaru už pouze
Vaše Orion přihlašovací údaje.

