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Knihovní fond 

Přírůstek knihovního fondu za rok 2016: 12 291

Knihovní fond celkem: 334 526

Počet odebíraných titulů periodik  

- fyzicky: 359

- elektronicky: 2

Počet e-knih: 397 (trvalý nákup) + předplácené 
online databáze z projektů



E-knihy ve VK UJEP- trvalý nákup

vydavatelé zahraničí

IRP VK (EBSCO) - 97 titulů

SCI-INFO (EBSCO) - 121 titulů 

vydavatelé CZ

eReading - 6 titulů

ProQuest (dříve Ebrary) - 87 titulů od nakl. Karolinum

EBSCO - 82 titulů od nakl. Karolinum a MU Brno

celkem k 19.4.2017: 397 elektronických knih (236 
v angličtině, 160 v češtině, 1 v němčině)



E-knihy ve VK UJEP - trvalý nákup

SCI-INFO

- informace katedrám, univerzita zapojena do projektu 

OP VaVpI SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR 

(řešitel ZČU Plzeň) 

- možnost nákupu el. knih z oborů STM

- v katalogu ECM výběr 10 titulů za katedru, seřadit dle 

preferencí, cena

- zakoupeno 121 titulů (tematické zaměření)



E-knihy ve VK UJEP- trvalý nákup

IRP VK

- informace katedrám, knihovna zapojena do 
rozvojového projektu univerzity

- humanitní a společenskovědné obory 
(nemohly se účastnit SCI INFO)

- v katalogu ECM výběr 10 titulů za katedru, 
seřadit dle preferencí, cena

- zakoupeno 97 titulů + 10 čteček el. knih



E-knihy ve VK UJEP- trvalý nákup

eReading

- multilicence e-knihy pro VŠ knihovny

- výběr titulů: sylaby a nejvíce čtené

- zakoupeno pouze 6 titulů (5 ročních splátek)

- nevýhodný model, velmi drahé

ProQuest (dříve Ebrary) - 87 titulů od nakl. 
Karolinum

EBSCO - 82 titulů od nakl. Karolinum a MU Brno



E-knihy ve VK UJEP- trvalý nákup

Spuštěn a odzkoušen v průběhu roku 2015 byl akviziční 
nástroj PDA - v nákupu zahraničních elektronických 
publikací z katalogu EBSCO eBooks – ECM- na platformě 
EBSCOhost. 

- limity 2011-2015, cena max 60 USD
- 10 min. aktivní prohlížení (stažení plného textu, 

prohlédnutí 10 stran, tisk, posílání mailem, 
kopírování)

- uživatelé „zakoupili“ pouze 3 tituly 



E-výpůjčky Flexibooks

V 05/2015 spuštěny e-výpůjčky Flexibooks
prostřednictvím knihovního systému ARL.

- zpřístupněno cca 3 000 e-knih v českém jazyce 
nakladatelů odborné literatury, jako je Grada, Portál, 
Fraus a dalších..

- 31 dní, max.3 výpůjčky, rovnocenné půjčování tiš. a 
el. knihy, od 04/2016 nastaven limit 300,-
Kč/výpůjčka

- 05/2015-04/2017 celkem 1219 výpůjček



Zpracování a zpřístupňování

- e-knihy v trvalém nákupu a k e-výpůjčce Flexibooks
jsou dostupné v katalogu UJEP 

- pokud jsme obdrželi záznamy (OCLC), importovali 
jsme je do katalogu (problém s češtinou)

- odkaz na platformu v poli 856 + připojený exemplář 

- napojení katalogu UJEP na EDS

- vzdálený přístup (eduID), e-výpůjčky Flexibooks
registrovaní čtenáři knihovny  



Zpracování a zpřístupňování



Strategie akvizice e-knih

Zásady akvizice a evidence informačních zdrojů 
na UJEP - Směrnice prorektora pro rozvoj a 
informatizaci č. 3/2012

- rozpočet knihovny a rozpočty fakult

- návrhy na nákup kateder (garanti): ojediněle 
(v čj a často tituly nejsou k dispozici v licenci 
pro knihovny)

- z rozpočtu knihovny hrazeny e-výpůjčky,  e-
knihy (sylaby, čtenost)  



Strategie akvizice e-knih

Uživatelé 

- žádanka na nákup literatury na webu

- tabule ve volném výběru knihovny („Chci aby 
v knihovně …“)

- akce knihovny na propagačním stánku 
knihovny na Majálesu 



Propagace e-knih

Školení elektronických informačních zdrojů

pro studenty a pedagogy, kteří pro své studium a 
práci chtějí využívat odborné informace, které 
lze získat z licencovaných zahraničních databází

Lekce informačního vzdělávání

tematicky zaměřená školení zaměřená na 
problematiku  efektivního vyhledávání literatury 
v knihovnách ČR a v používání  EIZ



Propagace e-knih

- pravidelný víkendový literární tip na FB („..pro 
tuto publikaci nemusíte ani běžet k nám do 
knihovny. Můžete si ji totiž stáhnout v klidu 
domova jako e-book“ + odkaz a návod)

- reklamní záložky EIZ, atd. vkládáme do knih 
daného oboru

- web knihovny, plakátky, FB …



Zajímavosti
Požadavek na umístění e-knihy do repozitáře

(přitom uzavřena výhradní licenční smlouva 
s Wolters Kluwer). Zasílali v rámci Hodnocení 
výzkumu a vývoje do RIVu. Výsledek vyřazen z 
důvodu neexistence v NK. Doporučení právničky 
UJEP - uzavřít podlicenční smlouvu.

Spolupráce s Flexibooks

Požadavky na rozšíření  nabídky o nakladatele 
nebo konkrétní tituly.
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