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Z hlediska UKN je zajímavé:

1. Všechny prezentace by měly být dostupné online.

2. Klaus Tapken (Missing Link) – MyiLibrary. V rámci platformy je k dispozici cca 500.000

titulů, přírůstek je cca 6.000 titulů/měsíc. Zastoupena jsou všechna velká vydavatelství

(Springer, Wiley, C.H. Beck aj.;  vydavatelé nezpřístupňují hodně čtené knihy - učebnice).

Autentizace je možná přes IP adresy, shibboleth (nepodporuje eduID), EZ proxy, HAN-server,

VPN. Stáhnout či vytisknout knihy je možné bez explicitní aplikace, 95% je dostupné pro PDA.

Pro přístup stačí single-user, u často využívaných titulů lze updatovat. Funkce lending

(dálková výpůjčka) je možná jen v USA, existuje varianta zakoupit jen stanovený počet

přístupů (token). U varianty PDA (uživatelem řízené získávání titulů) je první využití zdarma, je

nutné předpřipravit výběr titulů. Tituly jsou popsané dle LOC, BIC a DDC, metadata lze získat

ve formátu CSV. Existuje personalizované rozhraní (lze mít seznamy literatury, poznámky ke

knihám včetně jejich sdílení aj.). Existuje administrátorský přístup (pro statistiky, counter).

Missing link má bezplatnou databázi e-knih z celého světa.

3. Silvie Niedworok (EBSCO). Platforma obsahuje cca 520.000 titulů, zahrnuti jsou všichni velcí

vydavatelé. Nákup je možný formou balíčků (pick & choose, je mnoho kolekcí) nebo

předplatným nebo výpůjčkami (loans, na 1-10 dní) nebo výběr jednotlivých titulů nebo PDA (u

uživání delšího než 10 min., čtení více než 10 stran, stažení plného textu, vytištění, uložení).

Poplatky za platformu neexistují. Smlouvy jsou v mateřském jazyce dané země.

4. Ronald Jäger (Schweitzer Fachinformation) – Platformy EBL a Ebrary. Obě platformy se

sloučí v roce 2015. Ebrary obsahuje cca 462.000 toitulů, EBL 380.000. Platforma má stejné

možnosti nákupu a využívání jako předchozí platformy. Metadata jsou dle DDC, LCCN.

Tisknout nebo kopírovat lze jen 40 stran na session.

5. Diskuse – e-knihy. Nutné mít záznamy e-knih v katalogu knihovny, velké množství uživatelů
jde přímo z OPACu na konkrétní obsah. Uživateli je jedno, jakou platformu nebo kolik

platforem knihovna má.  Studenti využívají e-knihy, když jdou z přednášky, ale při delší práci

preferují tištěnou verzi. Knihovny na české straně budou muset každá zvlášť udělat výběrové

řízení na dodavatele e-knih. Všichni dodavatelé budou schopni realizovat přeshraniční

konsorcium. Celkově knihovny preferují platformu EBSCO, trvalý nákup, e-knihy v angličtině.

Důležité je kritérium společného sdílení e-knih nakoupených v rámci projektu (minimálně
MVS). Partneři mají do 17.2.2014 poslat hlavní odborné oblasti, které chtějí pořizovat.

6. Diskuse - společný katalog. Předveden byl Karlsruher Virtuelle Katalog, JIB, KaRo (polský
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metavyhledávač, vlastní vývoj, je možné mít profil s přednastavenými knihovnami, autorská

práva jsou k dispozici). Partneři mají do tří týdnů navrhnout technické řešení, které preferují.

7. Různé. Právní otázky zpřístupňování budou řešené na dalším workshopu. Výměnné pobyty

proběhnou od 25. do 27.3.2014, Bibodays v květnu 2014 (pro obory germanistika a kulturní

studia). Univerzita v Chemnitz bude mít novou budovu knihovny. K 28.2.2014 končí ve funkci

ředitelka Hochschulrechenzentrum HSZG Dr. Konschak.
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