
Zkušenosti se zpřístupněním e-knih na ZČU

BARBORA KATOLICKÁ,  ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA – UNIVERZITNÍ  KNIHOVNA

6.  12.  2016,  SEMINÁŘ V NTK



E-knihy na ZČU - obsah

Základní informace

Platformy, vydavatelé

Statistiky využívání

Propagace

E-knihy z vydavatelství ZČU

Strategie akvizice e-knih do budoucna



E-knihy na ZČU – základní informace

odborné e-knihy 

celkem 1599 titulů (z toho 82 českých)

výběr titulů: 
dle požadavků vědeckých a akademických pracovníků z fakult

návrhy UK

financování: 
projekty

rozpočet ZČU

licence: trvalý nákup
zahraniční 1 SU, 3 SU

české MU, 1 SU, 

přístup z IP adres ZČU + vzdálený přístup po autentizaci



E-knihy – Ebsco eBooks
počet titulů celkem: 1095 titulů ( z toho 33 českých)

platforma Ebscohost

obchodní model: trvalý nákup

licence 1 SU (3 SU) u zahraničních, MU (1 SU) u českých

vzdálený přístup: Shibboleth

online čtení + možnost stáhnout (vypůjčit) titul na 14 dní na mobilní zařízení

možnost stáhnout a tisknout do 100 stran

nejvíce půjčované tituly e-knih:
české: Úvod do sociologie; Jazyk a slovnik : Vybrané lingvisticke ́ studie
zahraniční: Advances in Ceramic Matrix Composites; Rheology of particulate dispersions and composites

poplatky za platformu: 0 Kč



Dostupnost e-knih – platforma Ebscohost



Statistiky využití Ebsco Ebooks
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Období 1.1.2014-31.10.2016



E-knihy - Ebrary
počet titulů celkem: 149 titulů ( z toho 35 českých)

obchodní model: trvalý nákup

licence: 1 SU u zahraničních, MU u českých

online čtení + možnost stáhnout (vypůjčit) na 7 dní

možnost stáhnout 15%, tisknout 30% z celkového počtu stran e-knihy

vzdálený přístup: není zajištěn, bude řešeno v rámci přechodu na ProQuest Ebook Central

nejvíce půjčované tituly e-knih:
české: Já: o mozku, vědomí a sebeuvědomování; Jazyk a jazykověda
zahraniční: Digital Anthropology; Tourism Marketing

roční poplatky za platformu: 
5% z celkové ceny zakoupených e-knih
pro členy konsorcia ProQuest STM od května 2015 do konce roku 2016 bez poplatku  



Dostupnost e-knih – platforma Ebrary



Statistiky využití Ebrary
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E-knihy - MyiLibrary

počet titulů celkem: 122 titulů – pouze zahraniční

obchodní model: trvalý nákup

licence: 1 SU 

pouze online čtení

vzdálený přístup: není zajištěn

možnost stáhnout a tisknout 10% z celkového počtu stran e-knihy

roční poplatek za platformu: 550 Euro



Dostupnost e-knih – platforma MyiLibrary



Zahraniční e-knihy – další platformy
Wiley Online Library (Wiley - Blackwell): 38 titulů (zahraniční)

Science Direct (Elsevier): 9 titulů (zahraniční)

obchodní model: trvalý nákup

licence: 1 SU 

online +  možnost stáhnout PDF

vzdálený přístup: Shibboleth

roční poplatek za platformu: 0 Kč



České e-knihy - eReading
průnik nejvíce půjčovaných tištěných odborných knih z několika VŠ (zaměření HSS)  14 titulů e-knih

multilicence

platba 5 let (2013-2017), práva pro stažení 10 let

po stažení trvalý přístup

formáty: PDF, Kindle, ePub

tituly e-knihy je možné stáhnout na PC, notebook, čtečku e-knih a mobilní zařízení

přístup z portálu eReading (první přihlášení přes Shibboleth - autentizace student a zaměstnanec 
ZČU, následně spárování s vlastním účtem na eReading)

sociální DRM

statistiky využití: 4886 (349 licencí na 14 knih)



Dostupnost e-knih – platforma eReading



České e-knihy – další poskytovatelé

Aktuálně v jednání:

půjčování e-knih z Flexibooks
v provozu od ledna 2017

nabízena množina e-knih dle výběru akvizitérů UK ZČU + e-knihy z Vydavatelství ZČU

Grada - osloveno vedení ZČU s nabídkou nového projektu výpůjček e-knih 



Přístup k e-knihám

Přístup:

z jednotlivých platforem (Ebscohost, Ebrary, MyiLibrary, Wiley, ScienceDirect, eReading,…)

Online katalog Aleph (katalogizace všech e-knih)

Summon (Discovery system)



Dostupnost e-knih - záznam v Alephu



Dostupnost e-knih - Summon



E-knihy z Vydavatelství ZČU

od r. 2016 na platformách Ebscohost a Flexibooks

Ebscohost

anglické i české odborné publikace (ne skripta a sborníky)

výhody pro autory – dostupné ve světě, vyšší citovanost

Flexibooks - http://flexibooks.cz/zcu-plzen/

odborné publikace, skripta, sborníky

pro prodej i výpůjčku 

E-knihy – volně dostupné - publikace zdarma ke stažení na: http://zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html

http://flexibooks.cz/zcu-plzen/
http://zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html


E-knihy z Vydavatelství ZČU na Flexibooks



E-knihy z Vydavatelství ZČU na Flexibooks



Propagace e-knih
webové stránky Univerzitní knihovny

Facebook

výuka, semináře

letáky

záložky u fondu

reklamní spoty (informační obrazovky ZČU, spořič obrazovky)



Propagace e-knih – webové stránky



Propagace e-knih – letáky, reklamní spoty 



Propagace e-knih – letáky, reklamní spoty



Propagace e-knih – letáky, reklamní spoty



Propagace e-knih – záložka u fondu



Propagace e-knih – záložka u fondu



Propagace e-knih – záložka u fondu



Propagace půjčování čteček e-knih



Akvizice e-knih - strategie
Jak dále? 

Rozšířit dostupnost českých odborných e-knih 
◦ z univerzitních vydavatelství Karolinum, MU, UP, ZČU

◦ jednání s dalšími českými vydavateli a poskytovateli o vhodných modelech (kvalitní obsah, přijatelná 
cena) 

Pravidelně zasílat nabídky e-knih dle oborů na jednotlivé fakulty

Dále využívat model trvalého nákupu titulů, výběr titulů dle požadavků z fakult

Vytipovat nejvíce půjčované tištěné knihy  nákup e-knihy

Zkusit modely:
 PDA 

 ATO - po určitém počtu výpůjček přesun do režimu trvalého nákupu



Děkuji za pozornost.


