
VZDÁLENÝ PŘÍSTUP PRO REGISTROVANÉ 
ČTENÁŘE ODKUDKOLI Z INTERNETU
Anopress
Obsahuje články z českého a slovenského tisku, plnotextové záznamy vybraných 
zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize, články z 
internetových časopisů apod. Od roku 2019 je databáze rozšířena i o tzv. sociální 
média - Facebook, Twitter, 

Naxos Music Library
Sbírka nahrávek především vážné hudby, které lze poslouchat jako online stream. 
Zahrnuje kompletní produkci nakladatelství Naxos a Marco Polo a výběrově produkci 
dalších více než 370 nakladatelů. Obsahuje více než 2,6 milionu skladeb.

EBSCOhost Academic Search Complete
Akademická databáze zpřístupňuje tisíce kvalitních odborných časopisů, knih, příruček, 
zpráv a dalších dokumentů v plných textech, mnoho dalších v abstraktech. Multioborové 
pokrytí, hluboká retrospektiva, průběžné doplňování nových titulů, široké možnosti
vyhledávání.

Press Reader
Přístup nejen online. Možnost stažení přes wi-fi v knihovně do mobilní aplikace  
a následného offline čtení. Obsahuje více než 6 000 titulů novin a časopisů ze 120 zemí 
světa, celkem v 60 jazycích včetně češtiny. Každý den aktualizace, archiv posledních 
čísel. Z českých titulů obsahuje např. MF Dnes nebo Lidové noviny, ze známých 
světových např. The Guardian, The Washington Post či The Wall Street Journal. Nabízen 
je i překlad některých novin a časopisů do angličtiny či jiných jazyků.

Díla nedostupná na trhu (DNNT)
Obsahuje dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem, ale nejsou již 
dostupné na knižním trhu. Nabízí plné texty téměř 70 000 knih, které byly vydány do roku 
2000 a časopisů do roku 2010. Každý rok jsou uvolňována další díla.

Digitální knihovna Kramerius
Obsahuje digitalizované knihy a periodika z fondu knihovny. Díla, která nejsou chráněna 
autorským zákonem, lze prohlížet i vzdáleně.

eVÝPŮJČKY
Elektronické knihy (eKnihy) se půjčují přes knihovní katalog. Služba je poskytována 
zdarma registrovaným uživatelům od 15 let s platnou registrací (tj. zaplaceným 
registračním poplatkem). eKnihy lze číst na zařízeních (tabletech, chytrých telefonech 
apod.) s operačními systémy Android (verze 2.3 a vyšší) a iOS (verze 5.1 a vyšší).

PŘÍSTUP K DATABÁZÍM POUZE V INFORMAČNÍM A REFERENČNÍM 
CENTRU (4. podlaží budovy 15):
ČSN online
Elektronický přístup do všech platných a některých neplatných českých technických 
norem. Plnotextová databáze umožňuje vyhledávání a prohlížení norem, bez možnosti 
tisku či uložení.

CODEXIS
Komplexní národní a evropský právní informační systém obsahuje veškeré zákony 
spadající do legislativy České republiky a legislativy Evropské unie, a to v aktuálním, 
historickém i budoucím znění. Jednotlivé právní předpisy jsou provázány s prováděcími 
předpisy, výklady, judikáty a dalšími dokumenty.

Více informací na  www.kfbz.cz nebo u obsluhy v Informačním a referenčním centru 
ve 4. podlaží budovy 15.
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