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Úvod
• Jsme Národní Technická, tedy se od nás očekává, že se
budeme jako národní chovat
• Historicky:






ISSN – dnes 90 zemí, 2 miliony záznamů, nová smlouva
čárové kódy pro knihovny – 4276 záznamů
INVIK – spuštěn 7. 3. 1997, po 4 letech rozšířen o souborný katalog
VPK – 40 aktivně spolupracujících knihoven
NUŠL – půl milionu záznamů, v budoucnu data

• Už jsme slyšeli o aktivitách
 Služby na národní úrovni – akademické, prostory - noční
studovna, Kampus, Galerie, svobodné technologie
 Národní služby – získej!
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• získej
 „VPK nové generace“ – doručování dokumentů,
 napojení na CPK (dnes 35 knihoven) i na jakýkoliv
jiný katalog,
 pověstná „poslední míle“ pro to, aby katalog –
centrální nebo lokální – měl smysl pro uživatele,
 dodání knížky (spolupráce s poštou), odkaz na eshop, papírová kopie, elektronické dodání
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• Virtuální Národní Fonotéka
 portál pro veřejnost:
• co je volné, lze poslouchat
• placené – odkaz na e-shop, nebo jiný způsob dodání

 centrální databáze české hudby a zvukových dokumentů:
•
•
•
•

od voskových válečků po hi-fi quadro digitální nahrávky
500 tisíc záznamů, t.č. 24 přispěvatelů
Archiv Supraphon, ČRo, Audioknihy - mluvené slovo
„printed music“, knihy o hudbě a hudebnících ve výhledu

 2018 převzato od Moravské zemské knihovny
 spolupráce s Muzeem české hudby
 sektorový agregátor hudebních dokumentů
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• Národní centrum pro EIZ CzechELib – co to je
 Individuální projekt systémový (IPS) OP VVV na roky 2017 – 2022
 Cíl: vytvoření národního centra pro EIZ CzechELib
• Systémová změna způsobu zajištění EIZ
• Soustředění finančních prostředků a know-how do jednoho centra

 Elektronické informační zdroje
• tisíce až desetitisíce odborných elektronických časopisů a knih
• speciální databáze – citační (Web of Science, Scopus), faktografické,
chemické, medicinské, ekonomické, hudební a další
• manažerské nástroje pro podporu hodnocení výzkumu (InCites, SciVal)
• jednotlivé specifické časopisy

 Celkové náklady těsně pod 50 M € = 1,3 miliardy Kč
• 91 % podpora nákupu EIZ, 9% zřízení, vybavení, právní služby, platy

 Zahájen 1. 1. 2017
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• Národní centrum pro EIZ CzechELib – zbudování
 Sestaven profesionální tým
• Řídicí výbor – Odborná rada – projektový a odborný tým CEL

 Vytvořen právní - smluvní a ekonomický rámec
• Smlouvy: o centralizovaném zadávání, o zajištění a zpřístupnění EIZ,
typová licenční smlouva s vydavateli
• Metodiky výběru, vyjednávání, čerpání podpory, postupy vyúčtování vč.
DPH

 Klíčové vztahy na národní i mezinárodní úrovni – aktivní spolupráce:
• se zástupci cílových skupin - Česká konference rektorů a Rada vysokých
škol, Akademie věd ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Asociace
knihoven vysokých škol
• s poskytovatelem finanční podpory OP VVV – MŠMT, účast na
mezinárodních konferencích atd.
• posun na mezinárodní scénu – ICOLC, OA2020, LIBER
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• Národní centrum pro EIZ CzechELib – provoz
 poděkování členským institucím
• za velmi dobrou platební morálku a
• za operativní vyřizování podpisů smluv a jejich dodatků

 112 členských institucí
• 44 VVI, 24 VVŠ, 15 knihoven, 12 OSS, 8 nemocnic, 5 s.r.o. a 4 soukromé
VŠ
• 112 smluv o centralizovaném zadávání
• 112 smluv o zajištění a zpřístupnění EIZ + 205 dodatků

 106 elektronických informačních zdrojů (EIZ)
• 20 licenčních smluv: 17 s vydavateli, zbytek přes tři prostředníky
(Albertina, EBSCO a Suweco)

 náklady na EIZ- letos cca 470 mil Kč
• příspěvek z projektu
• spoluúčast institucí
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• Národní centrum pro EIZ CzechELib –
blízká budoucnost
 16 veřejných zakázek na jednotlivé časopisy a další
databáze
• Cell, Science, Nature; Reaxys

 Spuštění a naplnění ERMS
 Vytvoření systému statistik
 Open Access
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Děkuji za pozornost
Otázky?
martin.svoboda@techlib.cz
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