
 

 
 

Spolupráce EBSCO a Nakladatelství Masarykovy univerzity  

přináší další české tituly v nabídce EBSCO eBooks 
 

~ Kolekce se rozrůstá o vysoce specializované vědecké publikace   

i populárně naučnou literaturu ~ 

 

 
IPSWICH, Mass. — 18. června, 2015 — EBSCO Information Services (EBSCO) a Nakladatelství 

Masarykovy univerzity nyní společně nabízí více než 80 českých titulů prostřednictvím EBSCO eBooks.  

Tituly Nakladatelství MU knihovnám poskytují české e-knihy, pokrývající širokou škálu oborů včetně 

sociálních věd, historiografie, lingvistiky a literární vědy, archeologie, genetiky, ad.  

 

Ředitelka Nakladatelství MU, PhDr. Alena Mizerová, k partnerské spolupráci uvádí: “Věřím, že spolupráce 

s EBSCO zpřístupní naše knihy čtenářům ze všech koutů světa a že se tato spolupráce bude i nadále 

úspěšně rozvíjet.” Dále dodává, že její tým připravuje pro EBSCO další zajímavé tituly.  

 

Nakladatelství Masarykovy univerzity vydává ročně 400 

nových titulů tištěných a elektronických knih a 50 vědeckých 

časopisů. Počtem vydaných titulů se tak řadí k 

nejproduktivnějším vydavatelům odborné a vědecké 

literatury v České republice. Publikace v češtině i cizích jazycích pokrývají široké spektrum disciplín (od 

humanitních a sociálních věd až po přírodní vědy a medicínu).  

Posláním Nakladatelství MU je zprostředkovávat výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti 

Masarykovy university a dbát o kvalitu, úroveň i věrohodnost akademických publikací. 

 

EBSCO eBooks nyní nabízí více než 700 000 elektronických knih a 

audioknih, přičemž EBSCO aktivně licencuje další obsah v 

klíčových oblastech na základě zpětné vazby knihoven. Výběr a 

dostupnost e-knih v rozhraní EBSCOhost šetří knihovníkům čas, 

jinak mnohdy věnovaný školení uživatelů, neboť pro koncového uživatele platforma představuje dobře 

známý komfort (EBSCOhost je navíc dostupné i v českém jazyce). Uživatelé mohou prohledávat e-knihy 

a audioknihy zvlášť či současně společně s obsahem databází dostupných na EBSCOhost. Jednotná 

platforma tak významně zlepšuje a zefektivňuje celkovou rešerši napříč fondem knihovny, snižuje celkové 

náklady knihoven a podporuje dynamické rozšiřování sbírky dle individuálních aktuálních potřeb.  

http://www.ebsco.com/
http://www.muni.cz/press?lang=cs
http://www.muni.cz/press?lang=cs
https://www.ebscohost.com/ebooks


 

O společnosti EBSCO Information Services  

EBSCO Information Services (EBSCO) je předním poskytovatelem elektronických informačních zdrojů a 

služeb pro knihovny celého světa. Společnost má více než 8 200 discovery zákazníků ve více než 100 

zemích. EBSCO Discovery Service™ (EDS) umožňuje každé instituci rychlé a jednoduché prohledávání 

celé kolekce z jediného vyhledávacího místa, nesrovnatelnou kvalitu řazení výsledků podle relevance a 

bohaté možnosti uživatelského přizpůsobení. EBSCO je také předním poskytovatelem online 

výzkumného obsahu pro knihovny, včetně stovek výzkumných databází, historických archivů, 

medicínských referenčních zdrojů point-of-care a korporátních výukových nástrojů – naše produkty slouží 

milionům koncových uživatelů a desítkám tisíc institucí. EBSCO je předním poskytovatelem 

elektronických časopisů a knih pro knihovny - nabízíme správu předplatného více než 360 000 unikátních 

titulů včetně více než 57 000 online titulů a také online přístup k více než 700 000 elektronických knih.  

EBSCO Information Services je jednou z divizí EBSCO Industries Inc., jedné z největších soukromých 

rodinných společností ve Spojených státech amerických od roku 1944. EBSCO Information Services 

s.r.o. se sídlem v Praze je pobočkou EBSCO Information Services a obchodním zastoupením společnosti 

pro oblast střední, východní a jihovýchodní Evropy a zemí CIS. www.ebsco.cz  
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