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“
Statistiky ukazují celosvětově 
pokles zájmu o tuto službu, 
potřeby uživatelů se ubírají 

jinými cestami. 
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Stav ve vnitrostátních MS i MMS

Přesun zájmu k 
elektronickým 
či elektronicky 
dostupným 
zdrojům a 
informacím.

Nedostatek 
finančních 
prostředků 
na poli vědy 
a výzkumu.

Větší nabídka 
na poli 
elektronických  
zdrojů.

Rostoucí 
možnosti 
internetu. ? Další 

konkurenti 
těchto 
služeb.



Cílem je ….

◎ Poskytovat kvalitní a rychlé služby.
◎ Lépe a efektivněji spravovat požadavky na služby spojené 

s dodáváním dokumentů.
◎ Nabídnout uživatelům zajímavou cenu.
◎ Online přístupnost a dostupnost.
◎ Zajištění služby dodávání dokumentů včetně MVS s 

jednotým legislativním a právním rámcem.
◎ ???
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Trendy MS

◎ Databáze x Discovery systémy x nárůst E-knih; 
◎ Akvizice na objednávku;
◎ Open access časopisy;
◎ Sociální vědecké sítě např. ResearchGate, 

Academia.edu, Mendeley;
◎ SciHub.
◎ ???
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Trendy MS

Aktuální průzkumy mezi vědci ukazují 
nastupující trend rozdílnosti zdrojů a potřebu 
čerpat i z dalších informačních zdrojů např. 
e-knihy, multimédia, výzkumné studie, 
dizertace, konferenční sborníky, novinové 
články či blogy.
Zdroj.
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http://www.aib.sk/novinky/1607-dopyt-po-rozmanitosti-informacnych-zdrojov-rastie/


Databáze x Discovery 
systémy x nárůst E-knih 
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Implementace Discovery systémů má pozitivní 
i negativní dopad. Pozitivním dopadem je 
nárůst využívání elektronických zdrojů. 
Negativním dopadem je výrazně nižší 
využívání tištěných publikací.

Zdroj.

https://journals.library.ualberta.ca/eblip/index.php/EBLIP/article/view/25473/19315
https://journals.library.ualberta.ca/eblip/index.php/EBLIP/article/view/25473/19315


Databáze x Discovery 
systémy x nárůst E-knih 
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Graf znázorňující zrušené 
požadavky na MS z důvodu 
dohledání v tištěných či 
elektronických zdrojích 
knihovny.

Zdroj.

http://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16542
http://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16542


Databáze x Discovery 
systémy x nárůst E-knih 
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Discovery systémy nám 
pomáhají v ověřování 
citací či při dohledání 
neúplných citací.



Uživateli řízená akvizice/na objednávku 
(Patron-driven acquisition; Demand-driven 
acquisition)
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Uživateli řízená akvizice (Patron-driven acquisition; 
Demand-driven acquisition)

Zdroj.

Zdroj.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07317131.2016.1203642#
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07317131.2016.1203644
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07317131.2016.1203644
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07317131.2016.1203642#


Sociální vědecké sítě např. ResearchGate, 
Academia.edu, Mendeley
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https://www.researchgate.net/publication/235284747_An_overview_of_commercial_electronic_document_delivery_suppliers_and_services
https://www.academia.edu/
https://www.mendeley.com/
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Open Access



Proč upřednostnit Open Access

● kopírování OA neporušuje 
autorská práva

● úspora finančních 
prostředků pro knihovny

● velké množství zdrojů s OA 
články

● Nástroje z openaccess.cz;

● Open Access and Interlibrary Loan (užitečné zdroje).

http://openaccess.cz/nastroje/
https://www.carli.illinois.edu/sites/files/files/2016ResourceSharingCommOpenAccessInterlibraryLoan.pdf


Proč upřednostnit Open Access

Unpaywall - plugin pro Chrome nebo Firefox, který 
pomáhá dohledat legální kopii článku zpřístupněnou v 
některém z otevřených repozitářů.

http://unpaywall.org/


16

● Jsou souborem veřejných licencí.
● Licenční podmínky, neboli práva a povinnosti uživatele k dílu, jsou 

graficky vyjádřeny pomocí jednoduchých piktogramů (generátor 
licencí).

● Autor jejich prostřednictvím nabízí uživatelům licenční smlouvu, která 
jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. 

Creative Commons

Jaké jsou výhody Creative Commons?

● Posilují pozici autora při rozhodování za jakých 
podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno.

● Mezinárodní srozumitelnost.
● Zřejmě nejčastěji používaná veřejná licence pro 

autorská díla,  doporučována i EU.
● Pro Open Access obvyklá/požadovaná varianta CC BY 

nebo CC BY-SA.

https://creativecommons.org/choose/?lang=cs
https://creativecommons.org/choose/?lang=cs


Články v DOAJ

Zdroj.

https://www.escienceediting.org/journal/view.php?number=63
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SciHub 

◎ Pirátská platforma - lze dohledat plné 
texty odborných dokumentů.

◎ Při stahování porušujeme licenční 
práva!!!

◎ Zdroje. Zdroje1.

http://sci-hub.cc/
https://technet.idnes.cz/sci-hub-by-mel-znovu-platit-a-mozna-bude-opetovne-nedostupny-pro-/veda.aspx?c=A171109_134842_veda_mla
https://peerj.com/preprints/3100v1/


“
OCLC v roce 2016 provedla 
přesun služeb do cloudové 

platformy WorldShare.
(systém NCC-ILL byl nahrazen 

systémem WorldShare ILL)

https://www.oclc.org/en/worldshare.html


Důvod?
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Smyslem přesunu OCLC bylo 
vytvořit platformu, která 

nabídne technicky vyspělé 
řešení odrážející současný stav 

i nabídku služeb dodávání 
dokumentů. 



Platforma 
jako 

odpověď?!
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Rekapitulace
Kompromis: co chceme, co potřebujeme a co 
je technicky možné.

Národní 
platforma.

Systém pro různé 
knihovny na různém 
stupni integrace.

Modulární řešení, 
otevřený software, 
dostupnost jako 
webová služba.

Sdílení fondů 
knihoven (rychlost a 
efektivita: systémová 
centralizace).

Ideálně kombinace 
centrálního 
vyhledávače s 
centrální dodávací 
službou.

Fungující platební 
systém v platném 
právním rámci.
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Další požadavky

◎ Univerzální dodávací služba nasaditelná 
nad libovolný vyhledávač.

◎ Nutnost autentizace knihovníků i čtenářů.
◎ Dodatečná parametrizace nabízených 

služeb (profily knihoven).
◎ Uživatel má vše na jednom místě i s 

nabídkou šitou na míru.
◎ Online platby přes platební bránu 

společnou pro všechny typy služeb.
◎ ???
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Zdroj 1. Zdroj 2. Zdroj 3.

http://www.youtube.com/watch?v=WKWDbcyuZB0
http://www.youtube.com/watch?v=GwwzO4rgt2Q
http://www.youtube.com/watch?v=X5JTb_7qv78
https://www.youtube.com/watch?v=WKWDbcyuZB0
https://www.youtube.com/watch?v=GwwzO4rgt2Q
https://www.youtube.com/watch?v=X5JTb_7qv78


Zdroje

◎ Presentation template by SlidesCarnival
◎ A new study shows that students learn way more effectively from print textbooks than screens
◎ KOHOUTOVA, L. and KAFKOVA, P. Interlending and Document Supply in the Czech Republic. Interlending & 

Document Supply, 2016, vol. 44, no. 2. pp. 77-80 Library & Information Science Abstracts (LISA); ProQuest 
Central. ISSN 02641615.

◎ WILLIAMS, J; WOOLWINE, D. Interlibrary loan in the United States: An analysis of academic libraries in a digital 
age. Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery and Electronic Reserve. 21, 4, 165-183, Sept. 1, 2011. ISSN: 
1072303X.

◎ Interlibrary loan and document supply in The Netherlands. Stapel, J (Stapel, Johan). INTERLENDING & 
DOCUMENT SUPPLY. Volume: 44. Issue: 3. Pages: 104-107. DOI: 10.1108/ILDS-03-2016-0015.

◎ Helping patrons find locally held electronic resources: An interlibrary loan perspective. Johnston, Pamela.
◎ The world is your library, or the state of international interlibrary loan in 2015. INTERLENDING & DOCUMENT 

SUPPLY.
◎ Calvert, K. (2015). Maximizing academic library collections: Measuring changes in use patterns owing

to EBSCO Discovery Service. College & Research Libraries, 76(1), 81-99.
http://dx.doi.org/10.5860/crl.76.1.81

◎ Impact of a Discovery System on Interlibrary Loan. Linda R. Musser, Barbara M. Coopey. DOI: 
https://doi.org/10.5860/crl.77.5.643

◎ Use of ESBCO Discovery Tool at One University Reveals Increased Use of Electronic Collections but Decreased 
Use in Circulation of Print Collections, 
https://journals.library.ualberta.ca/eblip/index.php/EBLIP/article/view/25473/19315

◎ From Physical to web-enabled delivery: The odyssey of document delivery
◎ service. http://library.ifla.org/1123/1/139-asundi-en.pdf
◎ 7 tips for finding open access content on ScienceDirect and Scopus
◎ https://libraryconnect.elsevier.com/articles/7-tips-finding-open-access-content-sciencedirect-and-scopus
◎ Saving students money with ebooks: A cross-departmental collaboration between interlibrary loan and course reserve. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07317131.2016.1203644
◎ Neither beg, borrow, nor steal: Purchasing interlibrary loan requests at an academic library. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07317131.2016.1203642# 25

http://www.slidescarnival.com/
http://www.businessinsider.com/students-learning-education-print-textbooks-screens-study-2017-10
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/ILDS-03-2016-0015
http://dx.doi.org/10.5860/crl.76.1.81
https://doi.org/10.5860/crl.77.5.643
https://journals.library.ualberta.ca/eblip/index.php/EBLIP/article/view/25473/19315
http://library.ifla.org/1123/1/139-asundi-en.pdf
https://libraryconnect.elsevier.com/articles/7-tips-finding-open-access-content-sciencedirect-and-scopus
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07317131.2016.1203644
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07317131.2016.1203642#


Děkuji Vám za pozornost.

Mgr. Drahomíra Dvořáková
Lektor & podpora vzdělávání ÚVI 2 LF a FN 
Motol + spolupráce s dalšími knihovnami a 
institucemi
Email: drahomira.dvorakova@gmail.com

telefon:  728 587 688; 224 43 58 52
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Potkáme se spolu i na síti? 
@dvorakovad & Google+ & FB 
Celoživotní vzdělávání & web 

Dotazy?

https://twitter.com/dvorakovad
https://plus.google.com/u/0/+Drahom%C3%ADraDvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1
https://www.facebook.com/celozivotnivzdelavani
https://www.facebook.com/celozivotnivzdelavani
http://ovzdelavani.wordpress.com

