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1/  Krysztof Murawski  

- nové databáze ProQuestu – ebrary a EBL (Ebook Library) tvoří jednu platformu – 

sdílení a archivace elektronických knih, nejobsáhlejší databanka obsahu, nástroje na 

podporu výzkumníků a knihovníků. Obsahuje i agregátor elektronických knih od 

mezinárodních vydavatelů – systémy Patron Driven Acquisition ( 40 % knih v knihovně 

není využíváno nebo 1x či 2x) a Non-Linear půjčování.  

ProQuestFlow – online služba pro ukládání citací a plných textů (v PDF nebo MS 

Office, Open Office), vytváření bibliografií a sdílení citací a plných textů. Automaticky 

nabídne doplnění metadat k uloženému dokumentu. 

Intota – ke zpracovávání a analýzám statistických údajů, analýza využití knih a periodik 

v elektronické a tištěné verzi. Data jsou do systému nahrávána automaticky z katalogu 

knihovny a od vydavatelů – přehled o využití zdrojů knihovny. 

Umožní rozpoznat překrytí knihovních kolekcí, porovnání knihoven, sledování novinek 

na trhu, zobrazení nevyužívaných titulů, nalezení duplikátů mezi elektronickou a 

tištěnou verzí. 

ProQuest obsahuje full texty 1,7 mil. závěrečných prací, z toho 70 tis. nových – hlavně 

z britských univerzit. Obsahuje také francouzské časopisy o 1. sv. válce, historie 

medicíny, genealogie, archívy periodik online – 700 časopisů z různých oborů. 

 

2/  Mathias Haar – Saxon State and University Library Dresden – SLUB 

- dvouletá zkušenost s EBL 

- začala v r. 2011 – klesly výpůjčky tištěných monografíí, některé publikace se  

nepůjčovaly – tříměsíční období testování 

- určení kritérií: tituly v němčině, ceny, autentifikace přes shibboleth, OAI-PMH 

repozitář, integrace do jejich discovery systému (ebrary nemá shibboleth) 

- 240 000 titulů e-books, 1x týdně harvested, některé obsahy zakázány (licence), některé 

publikace zakázány pro závadný obsah 

- zvyšují se ceny e-books (vydavatelé zdražují) 

- závěry: hodně duplikátů, e-books jsou mnohem dražší než tištěné knihy (zákaz nákupu 

titulů nad 300 E, NE tituly starší 8 let, průměr je 52 euro/e-book, problémem je 

deduplikace (e-books jiné ISBN než tištěné), někdy špatná kvalita metadat, uživatelé 

nemají rádi DRM (chtějí PDA) 

- málo užívané e-books v budoucnu vyloučí 

- nutná hluboká znalost EBL 

- 1 e-book může být i 700x dražší než tištěná 

 

E-books se půjčují na 1 den (10% ceny), l týden (15%), 2 týdny (20%), 4 týdny (25%). 

Kupují se na 325 dnů. 

 

3/ Aaron Meierhofer – Summon, ProQuest flow (platforma pro spolupráci) 

 

Novinka: Karolinum spolupracuje s ebrary – dodalo 67 e-knih. 
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