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Zdroje
Základní nabídka databází firmy EBSCO
Multioborové tituly EIZ v individuálních
licencích pro NK ČR
Hudba a hudební věda – sestava titulů
EIZ v konsorciálních a v individuálních
licencích
Knihovnictví a informační věda – dva
tituly v konsorciálních licencích
Slavistika čtyři tituly v individuální licenci

Konsorciální zdroje
Academic Search™ Complete /25
Business Source® Complete /30
Environment Complete™/4
SocINDEX™ with Full Text/5
Library & Information Science Abstracts
(LISA)/3
Library & Information Science Source
(LISS)/4
Music Online/8
Oxford Music Online/8
RILM Abstracts of Music Literature/5

Další zdroje
ebrary Academic Complete
(Wilson) OmniFile FullText Select
JSTOR Music Collection
American Bibliography of Slavic &
East European Studies (ABSEES)
Central & Eastern European
Academic Source (CEEAS)
International Index to Music
Periodicals Full Text

Další zdroje
Project MUSE-Standard Collection
RIPM Online Archive of Music Periodicals Full Text & RIPM Index
UDB-COM:Russian Central Newspapers
Podporuje nákupem IFLA Vouchers
zabezpečení sféry VaVaI primárními
informačními zdroji zejména ze zahraničí
prostřednictvím služeb center
mezinárodních meziknihovních služeb.

Rozpočet projektu
celkem 119 348 tis. Kč navýšeno na
121 993 tis. Kč
účelová podpora z programu LR
80 459 tis. Kč
vklad nositele a spoluúčast NK a ostatních
knihoven 38 889 tis. Kč navýšen na
41 534 tis. Kč , tj. cca 34 % nákladů
projektu
navýšení spoluúčastí v roce 2015 na
42% u plateb v USD a GBP

Řešitelský tým
H. Hemola – hlavní řešitel
Členové týmu:
H. Nová, P. Šťastná – Ebsco
E. Bartůňková – knihovnictví
V. Kapsa – muzikologie
L. Babka – slavistika
K. Košťálová, P. Kafková – IFLA
vouchers
D. Gregorová - ekonomika

Cíle projektu v roce 2015
Aktualizace technických parametrů a standardní
zpřístupnění EIZ;
Rekalkulace nákladů projektu vyvolaná vývojem kurzu
české koruny vůči zahraničním měnám (kontrola reálné
výše spoluúčastí jednotlivých institucí – členů konsorcií,
ev. jednání o navýšení spoluúčastí tak, aby bylo možné
pokrýt náklady na pořízení plánovaných EIZ);
Objednávka, distribuce a vyhodnocení využití IFLA
Vouchers;
Fakturace finančních spoluúčastí uživatelů (členů
konsorcií);
Pravidelná údržba mateřské webové stránky projektu,
stránek jednotlivých zdrojů a konsorcií, zpřístupňování
statistik a jejich vyhodnocování – garanti jednotlivých
titulů EIZ;

Cíle projektu v roce 2015
Průběžná komunikace s členy jednotlivých konsorcií;
Prezentace projektu v rámci odborných seminářů a
konferencí – garanti jednotlivých titulů EIZ;
Školení a semináře (po jednotlivých zdrojích, konsorciích,
resp. oborových komunitách) dle aktuální potřeby;
Průběžná aktualizace integrovaný titulů EIZ do portálů a
vyhledávačů, resp. samostatných elektronických katalogů;
Účast na relevantních mezinárodních konferencích,
plánované účasti;
Doplnění statistik využívání EIZ za rok 2015 v Registru
akvizice;
Vyhodnocení v průběžné zprávě s návrhy na ev.
aktualizaci nabídky titulů.

Indikátory projektu 2015
Počet zpřístupněných EIZ a jejich kolekcí, v členění na
multioborové a oborové EIZ, resp. počet pořízených
licencí a přístupů/ nakoupených titulů - povinný
indikátor;
hodnota pro rok 2015 – 17
Počet skutečných uživatelů EIZ - akademických
pracovníků nebo výzkumných pracovníků, kteří využili
podpořené EIZ, v poměru k počtu všech pracovníků
ve výzkumu v ČR (dle oficiálně zveřejněného údaje ČSÚ
pro daný kalendářní rok) – povinný indikátor;
14 409 / 60 329
Aktualizovat hodnoty indikátoru na základě údajů
z ČSÚ a aktualizování FTE u jednotlivých EIZ

Indikátory projektu 2015
Počet realizovaných přístupů a výpůjček plných textů v
přepočtu na jednoho uživatele dle standardizovaných
statistik – povinný indikátor;
Počet realizovaných přístupů: 2
Počet realizovaných výpůjček plných textů: 3
Ověřit u vybraného vzorku EIZ průběžné hodnoty
indikátoru, zda se blíží k plánovaným cílovým hodnotám.
Míra využití pořízených EIZ konečnými uživateli v %
(ročně - dle použitých statistik za uživatele, resp. za titul)
– nepovinný indikátor; 70%
V roce 2015 bude sledována statistická položka „počet
zobrazených plných textů“ (tj. počet výpůjček plných
textů) na konkrétního uživatele/konkrétní instituci a
konkrétní EIZ u vybraných EIZ .

Úpravy rozpočtu 2015
Dopisy jednotlivým členům konsorcií k vývoji kurzu a
nutnosti navýšit spoluúčast až na 42 %
http://goo.gl/JaULOK - avízo změn
http://goo.gl/j39OM1 - vysvětlení
http://goo.gl/XRg5kj - průvodní dopis k dotazníku na rok 2016

Navýšení spoluúčasti v projektu LR 1308
plánovaná spoluúčast 5 444 000 Kč
realizovaná spoluúčast 9 244 820 Kč
Celkový nárůst spoluúčasti v projektu LR 1308
3 800 820 Kč
Schůzky s dalšími řešiteli projektů v programu LR
plánovaná spoluúčast 172 261 665 Kč
realizovaná spoluúčast 202 848 236 Kč
Celkový nárůst spoluúčasti v projektech LR
30 586 571 Kč

Úpravy rozpočtu 2016
Dotazník na všechny členy konsorcií
Jednání s dalšími řešiteli projektů v programu LR
Příprava stanoviska pro zadavatele projektu MŠMT
ČNB počítá dále s intervencí vůči Kč, předpoklad je:
1 EUR = 27 Kč
1 USD = 25 Kč
předpoklad do konce roku USD prorazí paritu s EUR
2016 by měl dosáhnout hodnoty
1 EUR = 0,98 USD, tzn.
1 USD = 27,55 Kč, tzn. reálně u komerčních bank
1 USD = 28,10 Kč

Ztráta na každém USD proti plánu projektu
cca 7 až 8 Kč !!!

Smluvní vztah členů konsorcií s NK
objednávka služeb (O) jako člen tzv. neformálního
konsorcia (dále člen konsorcia),
NK O akceptovala a tím nabyla v souladu se zněním O
účinnosti a stala se pro člena konsorcia závazná,
v rámci O se objednatel zavázal službu pro období 2013 –
2017 odebrat a zároveň se zavázal dodržet podmínky
uvedené v příloze O, které mj. deklarují „jednoznačný
zájem o využívání“ a povinnost „intenzivní a trvalé
propagace“ služeb ze strany člena konsorcia,
O nestanovila fixně cenu, pouze byla stanovena její dolní
hranice („ve výši minimálně 25% z roční ceny přístupu…“),
tj. NK se zavázala akceptací O službu poskytnout ovšem
za cenu, jejíž přesná výše nebyla sjednána,
člen konsorcia je svojí O vázán a je povinen služby
odebrat a uhradit cenu stanovenou NK.

Děkuji za Vaši pozornost!!!

Nějaké otázky ???
PhDr. Hanuš Hemola
hlavní řešitel projektu LR 1308
Národní knihovna ČR
420-221-663-209
420-736-607-755
hanus.hemola@nkp.cz
http://www.nkp.cz

