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Workshop "konsorční pořízení elektronických médií, MVS, semestrální aparáty"
29. března 2017

Knihovna Vysoké školy v Zittau

Na konci března jsem s kolegyněmi navštívil Knihovnu Vysoké školy v Zittau a workshop k projektu
Prostor učení - knihovnická informační platforma. Hlavním cílem workshopu bylo uzavření dohody
o  přeshraniční  meziknihovní  výpůjční  službě  mezi  podílejícími  se  knihovnami  a  výběr
zprostředkovatele konsorčního pořízení e-knih. Pro tento účel byly pozváni zástupci firem Missing
Link  a  Ebsco.  Po  jejich  přednáškách  se  na  toto  téma  vedla  diskuze,  ve  které  byly  zvažovány
jednotlivé  modely  pořizování  elektronických  knih  s  důrazem  na  model  EBS  (evidence  based
selection) namísto tradičního PDA (patron driven acquisition).

Partneři preferují firmu Missing Link, ještě ale bude nutné vybrat ze dvou způsobů nákupu: 

• přes jednoho nakladatele (pravděpodobně Taylor&Francis) 
+ výhodnější ceny
- menší rozmanitost

• přes agregační platformu MyiLibrary (více menších nakladatelství)
+ větší rozmanitost, jednotná metadata
- vyšší ceny, DRM

Nakonec byl stanoven termín 12.4.2017, do kterého mají partneři dodat své podněty a připomínky.

V  druhé  části  workshopu  bylo  diskutováno  dosavadní  využívání  MVS  a  nutnost  jeho  další
propagace.  Probírali  se  různé  možnosti  zatraktivnění  této  služby  pro  uživatele  jako  překládání
stránek a katalogů pro přeshraniční zájemce, propagace na sociálních sítích a podobně. 
Poté byly odsouhlaseny další termíny a akce plánované v rámci projektu, rozdaly se další úkoly a
bylo navrhnuto společné úložiště pro sdílení dokumentů vznikajících v rámci projektu. V příštích
měsících proběhnou dle dohody také virtuální porady partnerů, na kterých se budou specifikovat
jednotlivé úkoly a cíle. 

Návštěva Zittau byla přínosná, protože nás posunula zase o krok dál k pořízení e-knih pro naše
uživatele a pokud se vše podaří, navážeme také lepší kontakt s partnery prostřednictvím virtuálních
porad a sdílení dokumentů.
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PDA - nákup knih probíhá automaticky na základě uživatelských aktivit - tisk, stahování, prohlížení. PDA
umožňuje nabídnutí většího množství titulů, ale ty poté podléhají větším omezením - například omezení
počtu uživatelů pracujících se stejným dokumentem, omezení tisku a podobně.

EBS - na konci smluvního období knihovna vybere z využívaných knih ty, které se nejvíc hodí k jejímu
zaměření.  Tento  model  dává  knihovnám  větší  kontrolu  nad  výběrem,  rozpočtem  a  rozložením
pořizovaných knih mezi obory. Nevýhodou je přístup k malému množství titulů.


