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Účast na 13. mezinárodní (evropské) konferenci o
knihovnických konsorciích (ICOLC)
Istanbul
Turecko
18.‐21.9.2011
18. 9. – 11.55 hod. odlet z Prahy
15.20 hod. přílet do Istanbulu, ubytování
19.9. ‐ 21.9. – účast na konferenci
21.8. ‐ 15.45 hod. odlet z Instanbulu
17.25 hod. přílet do Prahy
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
NK ČR, fy EBSCO (konferenční poplatek)
Zúčastnit se mezinárodní konference, získat přehled o
nejnovějších trendech v rozvoji evropských knihovnických
konsorcií a jimi zajišťovaných služeb pro členy konsorcií.
Účast na prezentacích a aktivní účast ve working group –
Funding consortia

Program a další podrobnější informace

Program konference je dostupný na webových stránkách
organizátora konference – tureckého konsorcia ANKOS
http://meetings.ankos.gen.tr/icolc/.
Mezi nová a hlavní témata konference patřila
problematika ebooků a jejich zajišťování/nezajišťování
konsorcii. Toto téma se na konferenci diskutuje od roku
2009 a stále není jasné, zda vůbec a jakou úlohu mají
konsorcia při sjednávání licencí na ebooky. Z dotazníku, na
který odpovědělo 38 konsorcií, vyplynulo, že ze 742
uzavřených licencí bylo 293 na databáze, 371 na
elektronické časopisy a jen 78 na ebooky. Členové konsorcií
dávají přednost výběru jednotlivých konkrétních titulů před
nákupem celé kolekce. Také bylo sledováno, na jak dlouhou
dobu jsou licence uzavírány. Nejobvyklejší jsou roční licence.
Do roku 2015 bylo uzavřeno pouze 5 licencí na přístup do
databází, 2 licence na ebooky a 3 licence na elektronické
časopisy. Model nákupu ebooků a finanční rozložení mezi
členy představilo konsorcium Max Plant Society a katalánské
konsorcium CBUC. V obou případech se jedná o
koordinovaný nákup a platí, že do jednou zakoupeného
ebooku mají přístup všichni členové konsorcia.
Novým tématem konference jsou snahy konsorcií o
vytvoření jednotného portálu pro statistiky využívání
databází. Na pomoc univerzitám ve Velké Británii byl v roce
2010 zprovozněn jednotný portál Journal Usage Statistic
Portal (JUSP). Jsou shromažďovány statistiky JR1 a JR2
podle Counter, standardem je protokol SUSHI a výsledným
formátem jsou tabulky a grafy. Byl také představen projekt
Usage Factor, který by mohl být vedle impact faktoru dalším
hlediskem při hodnocení odborných časopisů.
Byly
prezentovány
zkušenosti
s implementací
metavyhledávačů – slovinské konsorcium COSEC, finské
konsorcium FinElib, velmi přehledné a inspirující bylo řešení
knihovny Özyeğin University (Turecko).
Část prezentací byla věnována představení tureckého
konsorcia ANKOS, které má 125 členů, a produktů pro
lokální elektronické zdroje. Databáze tureckých periodik
Pecya digital library je vytvářena od roku 2007 a obsahuje
na 175 titulů (především zdigitalizované tištěné časopisy).
Bylo třeba také řešit legislativu; autorský zákon z roku 1951
byl nahrazen novým o online publikacích, tak, aby odpovídal
legislativě Evropské unie. Pro elektronické knihy slouží
portál Hiperkitap, obsahuje více než 7 500 tureckých knih od
220 lokálních vydavatelů. Databáze je využívána
univerzitami i veřejnými knihovnami.
Součástí programu byly také krátké zprávy o novinkách
v konsorciích (Rakousko, Rusko, Florida, Finsko, Litva) a byla
představena konsorcia nová ‐ Japonsko konsorcium
JUSTICE, Korea konsorcium KESLI.
Diskuse
dále
probíhala
v pracovních
skupinách
zaměřených na financování konsorcií, budoucnost
institucionálních repozitářů, financování otevřeného

Program a další podrobnější informace přístupu, spolupráce při budování sbírek tištěných
dokumentů. Také byly prezentovány výsledky průzkumu
tzv. „ICOLC Battlefield Survey“, a sice porovnávání
meziročního nárůstu cen e‐zdrojů od vybraných
producentů/dodavatelů v období 2010‐2011.
Na konferenci vystoupili zástupci velkých firem –
producentů a dodavatelů databází – Elsevier, Springer,
Wilex, Swets, EBSCO.
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