
Co je RA EIZ?

\ Nástroj poskytující přehled o pořízených elektronických informačních 
zdrojích, jehož využití je plánováno na národní úrovni.

\ prvotní podnět vzešel z potřeb MŠMT, na tomto základu byl RA EIZ 
vytvořen v rámci projektu Efektivní informační služby pro veřejnost 
a státní správu, reg. CZ.1.04/4.1.00/59.00019

\ v současné chvíli probíhá pilotní provoz, řešitelé projektů v rámci 
programu Informace – základ výzkumu (LR), dobrovolníci z dalších 
knihoven (Městská knihovna v Praze, Knihovna Akademie věd, Národní 
lékařská knihovna…)

Proč RA EIZ existuje?

\ poskytuje přehled o tom, kdo má k dispozici jaké zdroje:

• přínos pro nadřízené orgány (ministerstva apod.)

• přínos pro veřejnost

• přínos pro akvizitéry

\ do budoucna by RA EIZ mohl být využitý jako nástroj plánované 
agentury pro centrální nákup EIZ

Jak RA EIZ funguje?

Moduly

\ pořízené e-zdroje – umožňuje vyhledávat v e-zdrojích, které jsou 
v RA EIZ vedeny jako pořízené některou z institucí (na úroveň 
jednotlivých zdrojů)

\ licenční smlouvy – modul, ve kterém probíhá vkládání údajů 
o licenčních smlouvách a dodavatelích, seznamu pořízených e-zdrojů, 
informací o participujících knihovnách atd., poté je zde možné 
vyhledávat

\ požadavek e-zdroj – funkcionalita využitelná v budoucnu, pokud bude 
zřízena agentura pro centrální nákup EIZ

\ knihovny – záznamy knihoven převzaté z Adresáře knihoven 
a informačních institucí (zpracovává Národní knihovna ČR) volitelně 
obohacené o relevantní údaje (kontakt na akvizitéra instituce, údaje 
o FTE…)

\ využívání e-zdrojů – statistiky využití e-zdrojů buď za jednotlivé 
knihovny či za celá konsorcia

\ přehled e-zdrojů – umožňuje prohledávání SFX, které v RA EIZ slouží 
jako zdroj údajů o EIZ

\ FAQ – základní podpora, aktualizovaná dle dotazů 

Uživatelské role

\ veřejnost – je oprávněna vyhledávat v pořízených e-zdrojích a nahlížet 
do statistik využití e-zdrojů

\ knihovna – editor – zodpovídá za vložení dat o instituci, e-zdrojích, 
licenčních smlouvách a statistikách do RA EIZ, může nahlížet do týchž 
dat u jiných institucí (v omezeném rozsahu)

\ knihovna – uživatel bez práva zápisu – může nahlížet do veškerých 
údajů své instituce (či institucí jiných v omezeném rozsahu), není 
oprávněn vkládat jakákoli data

\ supervizor – nahlíží do vložených dat, generuje souhrny statistik (např. 
zástupci ministerstev hodnotící projekty na podporu vědy a výzkumu)

Uživatelská podpora

\ E-learningový kurz
http://skoleni.techlib.cz/course/view.php?id=23 

\ FAQ
http://raeiz-test.techlib.cz/eiz/kontaktFaq

\ Youtube kanál
http://www.youtube.com/user/registrakvizice

\ e-mailová adresa: raeiz@techlib.cz

Kde a kdy lze RA EIZ použít?

Kdykoli, z vašeho počítače, na stránce http://raeiz.techlib.cz

Kdo má RA EIZ na starosti?

Bc. Miroslava Sudová

raeiz@techlib.cz

tel.: 232 002 517


