
 
 

 
Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po 
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž 
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu. 

  
 

 
 

Zpráva ze zahraniční služební cesty 
 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty  Hana Nová 
Pracoviště – dle organizační struktury  1.2.4 KFS/OS/OP 
Pracoviště – zařazení  Oddělení periodik – vedoucí odd. 
Důvod cesty  Účast na European Academic Advisory Board Meeting 

(EBSCO Publishing) 
Místo – město  Lisabon 
Místo – země  Portugalsko 
Datum (od‐do)  13. 2. – 15. 2. 2012 
Podrobný časový harmonogram  13. 2. 2012, 14.25 hod. odlet z Prahy 

13. 2. 2012, 19.05 hod. přílet do Lisabonu 
14. 2. 2012, 9 – 16.30 hod. účast na jednání výboru 
15. 2. 2012, 9.15 hod. odlet z Lisabonu 
15. 2. 2012, 13.40 hod. přílet do Prahy      

Spolucestující z NK  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Finanční zajištění  EBSCO Publishing (pořadatel, ubytování, cesta), NK ČR 

(pojištění, diety) 
Cíle cesty  Účast na jednání European Academic Advisory Board 

Plnění cílů cesty (konkrétně)  Získání informací o připravovaných novinkách v nabídce dtb 
fy eBSCO včetně ebooků a produktu EBSCO Discovery Servis 

Program a další podrobnější informace     Evropský akademický poradní výbor firmy EBSCO 
Publishing byl ustaven v roce 2007 a jsou v něm zastoupeni 
představitelé knihoven nebo konsorcií z evropských zemí, ve 
kterých jsou s databázemi firmy EBCSO Publishing 
dlouholeté zkušenosti. Jednání se zúčastnilo na 30 zástupců. 
Za EBSCO Publishing vystoupili pánové Sam Brooks (Senior 
Vice-President of Sales and Marketing), Scott Wasinger 
(Senior Director of Sales for eBooks for NetLibrary) a Ron 
Burns ( Information Officer).  
   Jednání řídil pan Scott Bernier (Senior Director of 
Marketing). Pan S. Brooks informoval o akvizici databáze 
Wilson OmniFile Full Text Select, připravuje se spojení 
s databázemi EBSCO s tím, že vzniknou nové, obsahově 
bohatší databáze (např. Wilson Art Index + Art and 
Architecture vznikne Art Source s více než 600 unikátními 
fultextovými tituly). Firma jedná o nákupu dalších dtb a o 
zařazování nových titulů, je dbáno na to, aby nové tituly byly 
unikátní, tzn. nebyly dosud v žádné elektronické kolekci a 
dále aby se jednalo o odborná periodika indexovaná 
v citačních databázích WoS nebo Scopus. Dále byl zmíněn 
centrální jednotný index API, který je základem EBSCO 
Discovery Services, a uvedeno obsahové porovnání 
s obdobnými produkty jiných firem. O integraci 
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elektronických knih NetLibrary z produkce OCLC hovořil 
pan S. Wasinger. V současné době je připraven nový finanční 
model pro knihovny a konsorcia. V březnu by měla být 
spuštěna očekávaná služba PDA (Patron-Driven-Access). 
K tisku je povoleno 60 stránek, tištěný formát je chráněn 
digitálním vodoznakem a je uvedena citace a copyright.  
Průběžně budou doplňovány další tituly, především 
referenčního charakteru. Připravena je také služba tzv. 
krátkodobého pronájmu (short-term lease). Technickým 
možnostem v rozhraní EBSCOhost a EDS se věnoval pan R. 
Burns. Je zvažováno rozšíření faset, zejména možnost třídění 
výsledků dotazu podle vědních oborů. Bude také vylepšena 
aplikace pro mobilní telefony. V bohaté diskusi byla 
zmiňována podpora multijazykového vyhledávání, 
omezování pro zadání rešerší, možnost náhledů obálek apod. 
EBSCO vítá spolupráci akademických knihoven při 
stanovení limiterů při vyhledávání a návrhy na licencování 
databází jiných producentů nebo vydavatelů.  
      

Přivezené materiály  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Datum předložení zprávy  28. 2. 2012 
Podpis předkladatele zprávy   
Podpis nadřízeného  Datum:  Podpis: Coufalová 
Vloženo na Intranet  Datum:  Podpis:  Holancová 
Přijato v mezinárodním oddělení  Datum:  Podpis: Stankiewiczová 
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