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Kooperační akviziční modely v Německu - Angela Malz 
Pořízení EIZ plánují knihovny na rok dopředu. V Sasku je vždy určená konkrétní knihovna,              
která vyjednává s konkrétním producentem podle společného požadavku saských knihoven.          
Existuje i spolupráce mezi konsorcii a knihovnami z různých spolkových zemí. Vzniká            
konsorcium DEAL, které je celoněmecké; vizí je celoněmecké vyjednávání se Springerem,           
Wileym a Elsevierem. 
 
Elektronické informační zdroje Vysokoškolské knihovny VŠ Zittau/Görlitz - Ralf         
Schwarzbach 
Pro uživatele využívají mj. systém DBIS - kooperativní systém pro využívání vědeckých            
databází viz http://dbis.uni-regensburg.de//fachliste.php?lett=l. Kromě známých databází      
mne zaujala databáze WISO (https://www.wiso-net.de/login?targetUrl=%2Fdosearch).  
 
Databáze a e-knihy v KVK v Liberci - Dana Petrýdesová 
Přístupy do databází jsou prakticky vždy pomocí vzdáleného přístupu přes konto čtenáře.            
Academic Search Complete EBSCO je jednou z nejvyužívanějších databází. Připravují          
přístup do databáze Vogue pro studenty německých vysokých škol. 
 
ZČU - dostupnost a financování elektronických informačních zdrojů - Barbora          
Katolická 
Pro technické obory mají také např. SAE International a Emerald Engineering. Od tohoto             
roku využívají e-knihy FlexiBooks. 
 
Elektronické informační zdroje na TUL a jejich využití - Marta Zizienová 
Prezentace je k dispozici v univerzitním repozitáři viz dspace.tul.cz. 
 
Diskuse k modulu informačních kompetencí 
Zazněla otázka na rešeršování - mít katalogy v češtině resp. němčině? F. Maiwald položil              
čtyři otázky. Získají uživatelé jednotlivých partnerských knihoven potřebné informace pro          
svou kompetenci, obzvláště pokud chtějí být přeshraničně aktivní? Splňujeme existujícím          
návrhem modulu v Moodlu projektový cíl dvojjazyčného didaktického modulu IK? Jak trvalé            
je momentální řešení? Jakou formu a obsahy má obsahovat tištěná verze? 
Diskutovala se otázka vzniku centrální projektové stránky. 
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