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Vybírejte e-knihy  
podle využití po 12 měsících 

 Evidence-based acquisition neboli EBA 

 Přístup do stovek či tisíců e-knih na 12 měsíců 

 Kolekce sestavená na míru podle rozpočtu 

 MARC? Samozřejmě! 

 Následně výběr těch nejpoužívanějších (statistika 
na úrovni titulů) 

 Nákup s právem trvalého přístupu do výše 
depozitu 

 Taylor, Cambridge, Oxford, Elsevier… 
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Uživatelé zapojení do akvizice 

 DDA – moderovaný nákup ANEB nákup na 
základě požadavků uživatelů 

 Rozhodující slovo má knihovna: schválit, či 
odmítnout?! 

 



E-verze lze získat  
s velkou slevou 

 Máte jen p-verzi knih, o které je zájem? 

 Dodáme e-verzi téhož vydání 

 Ceny pošleme podle Vašeho seznamu 

 Oxford (75 %), Taylor (50 %), Cambridge (50 
%), ProQuest – vybraní vydavatelé (50 %) 

 



Více a více e-knih bez DRM 

 Platforma ProQuest 

 258 000 e-knih (Brill, CABI, OECD, John 
Benjamins, de Gruyter, IOS, McFarland, World 
Bank, RAND aj.) 

 20 % v němčině! 

 Zrušena kvóta na tisk (obvykle 60 stránek během 
jednoho přihlášení) a kopírování 

 Rozšíření původní licence -> DRM Free kdykoliv 

 Lze uložit knihu vcelku na dobu neurčitou ve 
formátu PDF či EPUB 

 



Populární Oxford Handbooks  
i jednotlivě 

 Dosud jen kolekce podle oborů a roku vydání 

 Přehledové eseje  

 Ekonomie, historie, psychologie, sociologie, 
filozofie… 

 Trvalý přístup, bez poplatku za platformu, 
neomezená licence 

 Seznam pošleme nebo 
www.oxfordhandbooks.com 
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Učebnice: blýská se na časy? 

 S učebnicemi je potíž: jiné podmínky než pro 
„běžné“ odborné e-knihy 

 Pro instituce se nenabízejí vůbec nebo za 
násobky ceny 

 Některé na platformě PQ (Elsevier, MGH) 

 NOVĚ na vlastních platformách: Elsevier, Taylor, 
Cambridge 

 Rádi zjistíme situaci na trhu  

 



Chcete vědět více o e-knihách? 

 

K dispozici je Filip Vojtášek  
filip.vojtasek@aip.cz 

 

a Lucia Poledníková 
lucia.polednikova@aib.sk 

 


