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Závěrečná zpráva o řešení projektu 

Výsledky a celkové zhodnocení průběhu řešení projektu za celou dobu řešení

Projekt „Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum“ předložila Státní technická knihovna do veřejné soutěže na program výzkumu a vývoje „Informační infrastruktura výzkumu“ v rámci tzv. druhého kola v březnu 2004. Základem tohoto projektu pro celé období řešení (tj. 2. pol. 2004 – 2008) je v souladu s cíli programu 1N „zajištění kontinuity informačních zdrojů pro výzkum financovaných z veřejných zdrojů a jejich náležité aktualizování“. Pro dosažení tohoto cíle byly stanoveny následující okruhy řešení:

·	sjednání co nejpříznivějších podmínek konsorcionálních licencí pro zpřístupnění elektronických informační zdrojů (splněno v roce 2004)
·	zajišťování jejich bezproblémového provozování a využívání 
·	kontinuální poskytování zpětné vazby jak členům konsorcií, tak poskytovateli podpory sledováním  a zveřejňováním statistik využívání zdrojů
·	popularizací licencovaných zdrojů a péčí o školení jejich uživatelů.

Projekt navazoval na předchozí projekty LI 200028 V  projektu LI 200028 byl původní projekt INVIK STK rozvinut do Virtuální polytechnické knihovny (http://www.vpk.cz), která se stala de-facto standardem služeb elektronického dodávání dokumentů.Vedle toho byly v projektu sjednány licence pro široké „konsorcium“ uživatelů na elektronický přístup k rozsáhlé kolekci titulů vydavatelství Elsevier Science, celonárodní otevřená licence k úplné kolekci vydavatelství Springer Verlag a licence pro několik institucí na přístup k titulům ACS. – „Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj informací pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd“ a LI 01018 V rámci projektu LI 01018 byl vytvořen Portál STM (http://www.portalstm.cz). Kromě toho byly sjednány licence pro konsorcia uživatelů titulů vydavatelů John Wiley & Sons a Academic Press. – „Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování (Portál STM)“, resp. na jejich části  týkající se zajišťování elektronických informačních zdrojů. V oblasti licencí na přístup k primárním elektronickým zdrojům, „elektronickým časopisům“, se zmíněné projekty soustředily na vydavatele periodik klíčových pro oblast STM, s vysokými impact faktory. 
V rámci projektu byly sjednány, resp. obnoveny licence na přístup do elektronických titulů nakladatelství Elsevier Science (služba ScienceDirect), Springer Verlag (služba SpringerLink), Wiley & Sons (služba InterScience) a Kluwer Academic Publishing (služba Kluwer Online). Smlouvy byly koncipovány jako třístranné, třetí stranou se stala firma Suweco ve funkci administrátora s doloženou exkluzivitou ve věci zastupování jednotlivých nakladatelství na území ČR. Suweco na základě Mandátní smlouvy (viz příl. č. 1) uzavřené v souladu s ustanovením § 566 a násl. Obchodního zákoníku zajišťovalo pro STK administrativní úkony např. spojené s přijetím nových členů do konsorcií, s udržováním, změnami a doplňky kolekcí titulů jednotlivých vydavatelů, které byly ohlášeny členy konsorcií, s úhradou licenčních poplatků a poplatků jednotlivými členy konsorcia vydavatelům, s jednáním o náhradách a odstranění výpadků jednotlivých služeb, atd. Obecně lze říci, že ve srovnání s licenčními smlouvami dojednanými v rámci projektů programu LI byly licenční smlouvy projektu 1N04124 resp. jejich finanční podmínky, daleko náročnější a nabídka strukturovanější.

Veškeré zprávy o řešení projektu a souhrnné statistiky za všechna provozovaná konsorcia byly po celou dobu řešení projektu  přístupné na adrese: http://www.portalstm.cz/Koord/.

Po neúspěchu návrhu projektu „Efektivní zpřístupnění informačních zdrojů pro STM“ v „1. kole“ programu 1N, v jehož rámci a časovém harmonogramu bylo zajištění výše jmenovaných informačních zdrojů dojednáváno, dojednala STK (s vědomím důležitosti zdrojů a zachování kontinuity přístupu k nim) se svým zřizovatelem – MŠMT - možnost uhradit pro celý rok 2004 náklady na konsorcia Kluwer Academic Publishing, Wiley & Sons a Springer Verlag a pro období leden – červen 2004 náklady na Elsevier Science ze svých výnosů, jimiž disponovala v r. 2003 a které nebyly účelově nebo jinak vázány (schváleno dopisem MŠMT čj. 33 112/2003-30).

Přehled vkladu STK na překlenutí období nepokrytého dotací projektu:

Licence
Částka 
(v tis. Kč)
Kluwer, rok 2004
1 783
Wiley, rok 2004
   616
Springer, rok 2004
1 665
Elsevier, 1.1. 2004 – 30.6. 2004
4 265        
Celkem
8 329


Celková efektivnost využití prostředků vložených do zpřístupňovaných elektronických zdrojů se projevila zejména v níže uvedených statistických údajích o jejich využívání (viz F3C). 

Podle ceníků zahraničních služeb elektronického dodávání dokumentů platných k 1. 8. 2008 se cena za článek dodaný mezinárodní meziknihovní službou STK pohybuje v rozmezí 135,- až 308,- Kč. Průměrné ceny článků stažených členy konsorcií  na základě sjednaných licenčních smluv byly tyto (údaje v Kč):


2004
2005
2006
2007
2008 Předpoklad dle ročního využití odhadovaného na základě statistických údajů známých k 30. 9. 2008.
Pětiletý průměr
ScienceDirect
85,-
67,-
69,-
71,-
55,-
69,48
InterScience
82,-
140,-
124,-
106,-
73,-
104,91
Kluwer Online
74,-
136,-
115,-
105,-
35,-
92,81
SpringerLink
177,-
130,-
122,-
80,-
47,-
110,95

Provoz a využívání elektronických informačních zdrojů

1.1. Elsevier Science/ScienceDirect

	smlouva

Smlouva na období 2004 – 2008 byla po dlouhotrvajících a náročných jednáních a  administrativních prodlevách ze strany nakladatelství Elsevier Science (Elsevier) podepsána až v září 2004. V období od ledna do září 2004 byla služba ScienceDirect poskytována podle podmínek předcházející smlouvy (2000 – 2003), přičemž nakladatelství akceptovalo rozšíření počtu účastníků konsorcia, takže i pro nové členy byly elektronické tituly zpřístupněny podle podmínek staré smlouvy (tzn. křížový přístup do všech titulů odebíraných členy konsorcia). 


Nový model přístupu do ScienceDirect, který nám Elsevier nabídl byl natolik sofistikovaný, že působil po celou dobu trvání konsorcia obtíže zejména samotnému Elsevier. Technická náročnost zajištění správného nastavení přístupů jednotlivých členů konsorcia vedla již v roce 2004 nakladatelství k několika kompenzacím za nedodržení termínů vyplývajících ze smlouvy. Např. otevření přístupu do titulů tzv. Freedom collection (tj. 90 % veškerých elektronických titulů nakladatelství) vydaných v období 1993 – 2003 na období listopad – prosinec 2004 všem členům konsorcia. 

Nakladatelství účastníkům konsorcia nabídlo systém přístupu do vlastních předplácených titulů (každá instituce jen do vlastních předplácených titulů) a současně do jedné z pěti kolekcí Unique Title List (UTL, původně navrhována jen jedna UTL kolekce s tituly delegovanými Elsevier). UTL obsahovaly tituly předplácené i nepředplácené, které jsou pro vybranou tématickou skupinu institucí důležité. Tituly uvnitř jednotlivých UTL a tedy i jejich členové byli seskupeni podle velmi hrubého tématického principu.  

Samotné delegování titulů do UTL kolekcí sice proběhlo pod vedením pracovní skupiny pro elektronické zdroje AKVŠ, přesto členové konsorcia teprve během ostrého provozu na podzim 2004 zjistili, že některé obory zůstaly, ať již z důvodu jejich liknavosti při tvorbě kolekcí či „slabého“ hlasu při dojednávání, nepokryty. Od ledna do začátku dubna roku 2005 zástupci STK a Suweco CZ jednali s představiteli nakladatelství o umožnění znovu a lépe nadefinovat obsah UTL kolekcí. Souhlas byl „vybojován“ 12. dubna a již 20. dubna proběhlo celostátní setkání členů konsorcia Elsevier, kde byl diskutován a odsouhlasen postup a metodika změn obsahu UTL kolekcí (zápis a presenční listina ze setkání jsou přístupné na http://www.portalstm.cz/Koord/). 

Současně s přípravou seznamů titulů časopisů pro „nové“ UTL kolekce probíhalo intenzivní jednání STK a Suweco CZ s nejvyššími představiteli nakladatelství Elsevier o technických a finančních podmínkách obměny UTL kolekcí. Teprve na konci června bylo s konečnou platností dohodnuto, že UTL kolekce mohou být rozšířeny o nové tituly v rozsahu 10 % svého celkového finančního objemu, a to bez vlivu na veškeré licenční poplatky. Nakonec došlo „pouze“ k bezplatnému rozšíření nabídky UTL kolekcí a ne k hlubší obměně titulů kolekcí znamenající i rušení zprvu zařazených titulů.  Jakékoliv další změny v UTL kolekcích ze strany členů konsorcia však až do ukončení licenční smlouvy v roce 2008 byly zakázány a bezprecedentní výhoda existence pěti samostatných kolekcí UTL s tituly delegovanými členskými institucemi byla tak vlastně vyměněna za možnost každoroční koordinace titulů konsorcia, resp. tituly musely být pečlivě zkoordinovány již při delegaci titulů do UTL kolekcí. 

Přesto, že šlo pouze o rozšíření titulů v jednotlivých UTL kolekcích, konsorcionální model se ukázal jako natolik složitý, že se s novým nastavením přístupů pro členy konsorcia pracovníci nakladatelství Elsevier technicky vyrovnali po sérii reklamací až v průběhu roku 2006. Situaci také komplikovala existence různých práv přístupů  členů do archívů (retrospektivě titulů). Účastníci bývalého konsorcia Academic Press měli právo po dobu trvání smlouvy na archívy konsorciálních titulů od ročníku 1993, ostatní členové od ročníku 1994. Nastavování jednotlivých kont tak v ScienceDirect trvalo vlastně od podzimu 2004 do konce roku 2006. 

V polovině listopadu 2007 nás Elsevier překvapil informací, že některé tituly doposud zpřístupňované v rámci UTL kolekcí vyřazuje ze svého portfolia a že nás vyzývá k výběru titulů náhradních, ve stejném cenovém objemu jako jsou tituly vyřazené a to nejpozději do 31. 12. 2007. Jednalo se o: 1 titul v UTL 1, 9 titulů v UTL 2, 10 titulů v UTL 3, 4 tituly v UTL 4 a 4 tituly v UTL 5. Na takový zásah do obsahu UTL kolekcí má Elsevier podle podmínek platné licenční smlouvy právo neboť „pohyb“ titulů mezi jednotlivými nakladatelstvími je věc obvyklá a častá. Toto konstatování však nezmenšuje potíže, které to členům konsorcia, administrátorovi i řešiteli přineslo. Zvláště, kdy po úspěšném splnění požadavku vydavatel na začátku roku 2008 takto vyřadil ještě další 3 tituly. 

V roce 2007 proběhl v nakladatelství interní audit, který odhalil disproporce mezi předplatným některých institucí nahlášeným do konsorcia a skutečností. Tuto informaci jsme během podzimu 2007 u dotčených institucí prověřili a popř. sjednali nápravu. 

V roce 2008 již sice žádné změny ve zpřístupňovaných titulech neprobíhaly, zato jsme čelili podezření ze strany vydavatele z porušení podmínek autorizovaného užití titulů v rámci služeb Virtuální polytechnické knihovny (VPK). Díky velmi silnému důrazu, který na dodržování podmínek smlouvy všeobecně klademe a který je zakotven i v základních dokumentech VPK (smlouvy, provozní řád atd.) a pečlivě protokolovanému provozu systému, jsme domněnku, že v rámci VPK poskytujeme texty i výdělečným institucím, vyvrátili.

Již od začátku, od prvního seznámení se s konsorcionálním modelem, jsme věděli o jeho slabinách pramenících zejména v jeho složitosti. Bohužel se všechny naše obavy postupně naplňovaly a konsorcia Elsevier Science/ScienceDirect v období 2000 – 2003 (projekt LI) a 2004 – 2008 jsou odlišná zejména extrémně zvýšenou zátěží, která byla kladena na administrátora a řešitele projektu.




	rozšiřování nabídky


Scopus
Nakladatelství Elsevier přišlo již v průběhu roku 2005 s nabídkou konsorciálního přístupu do své nové citační databáze Scopus na období let 2006 – 2009. Jednání o možné konsorciální smlouvě na přístup do tohoto zdroje bylo znovu otevřeno v 1. pololetí roku 2006 poté, co STK zjistila, že jí vlivem dlouhodobě příznivého kurzu USD i EUR vůči koruně vznikla úspora v čerpání v položce ON5 (tj. náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu; v projektu 1N04124 určené výhradně na úhradu licenčních poplatků za přístup k elektronickým časopisům nakladatelství Elsevier Science, Springer Verlag, John Wiley  Sons a Kluwer Academic Publishers). Z uspořené částky mohla být uhrazena až polovina ceny za přístup do Scopusu. 
Ačkoliv postoj poskytovatele dotace (MŠMT) byl v této otázce příznivý, jednání nakonec skončila neúspěšně a ušetřené prostředky byly z větší části využity na nákup permanentního konsorciálního přístupu pro stávající členy konsorcia SpringerLink do kolekce elektronických knih „Computer Science Library“ (CSL) vydaných v roce 2005, 2006 a 2007.
Archívy
Menší část úspor dotace byla v roce 2005 využita na úhradu nákladů na vytvoření archivů elektronických titulů nakladatelství Elsevier. Tyto archivy vznikly v období řešení projektu LI200028, přesněji řečeno právo na získání a umístění vybraných plných textů titulů nakladatelství Elsevier na zabezpečeném serveru STK vychází ze smlouvy sjednané STK v rámci řešení projektu programu LI. Takto uložené archivy a možnost přístupu k nim, včetně jejich zpřístupnění v rámci služeb Virtuální polytechnické knihovny (taktéž byla vybudována v rámci řešení projektu LI200028) znamenají velké obohacení portfolia vědeckých elektronických časopisů tvořícího významný pilíř informační infrastruktury VaV ČR. Archiv má rozsah přibližně 500 titulů (tj. tituly předplácené členy konsorcia Elsevier 2001 - 2003) vydaných (publikovaných) v letech 2001 - 2003. Ještě hlubší retrospektivu mají tituly zařazené v Historical backfiles, jejichž nákup byl v roce 2003 podpořen dotací projektu LI200028. Tituly byly předány STK na archivních páskách na začátku roku 2007 a autorizovaným uživatelům budou zpřístupněny v prostředí systému služeb Virtuální polytechnické knihovny, který díky dobře řešené autorizaci a autentikaci uživatelů zabrání zpřístupnění archivních titulů neoprávněným uživatelům, resp. institucím.


1.2 Springer Verlag, Kluwer Academic Publishers/SpringerLink, KluwerOnline

smlouva

Přístup do elektronických verzí plných textů nakladatelství Springer Verlag (Springer) prostřednictvím služby SpringerLink probíhal v roce 2004 podle podmínek celostátní multilicence dojednané ještě v rámci řešení projektu LI200028, jehož řešitelem byla rovněž Státní technická knihovna. Provoz této služby byl bezproblémový. Počet účastníků konsorcia postupně rostl až na konečných 91 knihoven, vysokých škol, ústavů apod. Současně probíhalo jednání se zástupci Springer Verlag o podmínkách nové smlouvy na období 2005 – 2008. Již od prvních finančních modelů předložených nakladatelstvím Springer Verlag bylo jasné, že bezprecedentně skvělé podmínky národní licence z předchozího smluvního období nebudou pokračovat. Springer Verlag svou novou smlouvu, k jejímuž podpisu došlo na podzim 2004, striktně staví na elektronickém předplatném jednotlivých účastníků konsorcia, resp. na platbách za elektronický přístup k titulům předpláceným jednotlivými členy konsorcia, přičemž tištěné verze titulů periodik, které každý člen původně předplácel si každý mohl pořídit se slevou 75 % z katalogové ceny. Z účelových prostředků projektu byl hrazen poplatek za vzájemný, křížový přístup do titulů předplacených všemi členy konsorcia.
Požadavek vyšší finanční spoluúčasti členů konsorcia, než tomu bylo doposud, snížil počet členů konsorcia na ty, pro něž jsou tituly tohoto nakladatelství klíčovými. Pro ty instituce, pro něž by účast v tomto konsorciu byla podle podmínek nové smlouvy finančně příliš nákladná (např. elektronické časopisy nakladatelství byly z hlediska profilu instituce jen doplňkovým zdrojem a instituce sama nemá žádná předplatná titulů tohoto nakladatelství), bylo smluvně dojednáno řešení v podobě povolení poskytování služeb MVS přímo z elektronické formy vystaveného dokumentu prostřednictvím zabezpečeného přenosu dat – např. systémem služeb VPK.

Smlouva o přístupu do elektronických verzí titulů nakladatelství Kluwer Academic Publishers (Kluwer) prostřednictvím Kluwer Online byla podepsána na konci roku 2003 na základě přímé žádosti vysokých škol a ústavů AV ČR vyjádřené v rámci přípravy projektu. Licence na přístup do elektronických časopisů Kluwer nebyla v ČR do té doby sjednána a zpřístupňované produkty byly výhradně elektronické knihy a kompendia. Nová licenční smlouva byla sjednána na přístup do kompletní kolekce elektronických titulů vydavatelství Kluwer a základním předpokladem pro vstup do konsorcia byl závazek udržení odběru titulů členy konsorcia. 

Na začátku roku 2005 došlo ke sloučení nakladatelství Kluwer a Springer. Na začátku února 2005 byla ze systému KluwerOnline přesunuta data do systému SpringerLink, jehož prostřednictvím byla nadále poskytována služba přístupu k plným textům titulů nakladatelství Kluwer. Statistické servery byly sloučeny  na podzim 2006 (listopad). Samostatné statistiky využití zdrojů nakladatelství Kluwer však byly členům konsorcia i nadále k dispozici. Nakladatelství Kluwer od roku 2006 vystupovalo pouze jako jedna z mnoha součástí holdingu Springer, do kterého paří např. i nakladatelství Birkhäuser, Princeton Architectural Press, Deutscher Universitäts Verlag atd.

Provoz služby SpringerLink probíhal po celé období trvání konsorcia bez  větších problémů a vyskytovaly se jen drobné potíže ohledně nastavení přístupů do některých titulů a problémy s generováním neplatných OpenURL na SFX server STK. Poněkud matoucí bylo, že Springer zpřístupňoval konsorciu i tituly časopisů, které nebyly zahrnuty v konsorcionální smlouvě. Bylo to ze strany nakladatelství poskytováno jako bonus, který však byl pro uživatele (institucionální administrátory) služby poněkud problematický, protože nebylo nikde ohlášeno, které tituly jsou volně zpřístupněny a nebyla garantována doba, po kterou tituly budou přístupné. Bylo pak těžké uživatelům poskytovat co možná nejpřesnější navigaci.  Velmi odpovědně se k tomuto problému vždy stavělo např. Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR, viz navigační portál přístupný na http://sun2.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/ezdroje_databaze.html.   

Odezva nakladatelství Springer na veškeré požadavky konsorcia byla okamžitá a spolupráci na řešení problémů můžeme hodnotit jako výbornou.

	rozšiřování nabídky
Computer Science Library
V roce 2006, po neúspěšných jednáních o možnosti použití úspory dotace (vzniklé vlivem dlouhodobě příznivého kurzu USD i EUR vůči koruně) projektu na úhradu přístupu do databáze Scopus, STK obdržela nabídku nakladatelství Springer na získání permanentního konsorcionálního přístupu pro stávající členy konsorcia SpringerLink do kolekce elektronických knih „Computer Science Library“ (CSL) vydaných v roce 2005, 2006 a 2007. Vzhledem k tomu, že 10 členských institucí již bylo institucionálními předplatiteli jedné z částí CSL, tj. série Lecture Notes in Computer Science, rozšířil Springer svou nabídku i na konsorcionální zpřístupnění titulů série Lecture Notes in Mathematics vydaných v roce 2007. Z úspor projektu vzniklých příznivým vývojem síly koruny v roce 2007 a 2008 byl pak uhrazen přístup na léta 2008 – 2010. V průběhu roku 2007 byly doladěny přístupy do CSL a na stránkách administrátora konsorcia byl vyvěšen retrospektivní seznam přístupných titulů: http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-springer.asp. Paralelně se zpřístupněním titulů bylo do konce roku 2007 dořešeno i statistické sledování přístupů.

Archívy
Od začátku roku 2006 probíhala jednání o podmínkách poskytnutí archívů elektronických titulů nakladatelství Springer. Přesto, že ze smlouvy sjednané v rámci řešení projektu LI200028 takový závazek nevyplýval, přišel Springer s nabídkou jejich poskytnutí a to za stejných podmínek jako jsou uvedeny ve smlouvě na období 2005 – 2008. Na konci roku 2006 byl ujednán i způsob předání těchto plných textů, tj. jejich vystavení na local loading server nakladatelství Springer na období let 2007 - 2009, odkud jsou plné texty náležející konsorciím Springer a Kluwer (z let 2000 – 2008, resp. 2004 – 2008) postupně stahovány do datového úložiště v STK. Tyto zdroje bude možné zpřístupnit autorizovaným uživatelům – členům konsorcií Springer a Kluwer a bude možné z nich poskytovat služby elektronického dodávání dokumentů v rámci systému Virtuální polytechnické knihovny (VPK). Local loading server byl na konci roku 2007 připraven a od roku 2008 zahájila STK stahování dat. 


1.3. John Wiley  Sons/Wiley Interscience

smlouva

Přístup do Wiley Interscience probíhal v roce 2004 na základě licenční smlouvy uzavřené na konci roku 2003 (období platnosti této smlouvy bylo stanoveno pouze na rok 2004) mimo program 1N, avšak plně respektující jeho podmínky. Na období 2005 – 2008 byla uzavřena nová smlouva s totožnými podmínkami, jediným rozdílem je období platnosti, tj. 2005 – 2008. Od podpisu smlouvy je možné provoz konsorcia charakterizovat jako bezproblémový. Každoročně byla využita možnost koordinovat duplicitní tituly odebírané jednotlivými členy konsorcia v rozsahu 10 % finančního objemu předplatného konsorcia za současného zachování celkového finančního objemu konsorcia. Předplatná jednotlivých členů zůstávala zachována včetně výhody 90% slevy na tištěnou formu časopisů předplácených všemi členy konsorcia a práva přístupu k archivům vyměněného titulu, rozšířilo se však množství titulů přístupných konsorciu.Tuto výhodu nám zatím poskytovaly veškeré dosavadní smlouvy s tímto nakladatelstvím Smlouva na období 2002 – 2003 v rámci řešení projektu LI01018 STK a „překlenovací“ smlouva na rok 2004.. 
V roce 2005 se do koordinace zapojily čtyři instituce: Ústav makromolekulární chemie AVČR, Státní technická knihovna, České vysoké učení technické a Ústav radiotechniky a elektroniky AVČR. Byla uskutečněna výměna 12 titulů ve finančním objemu přes 28 tis. USD. Současně bylo nakladatelstvím bezplatně do kolekce zařazeno dalších 11 nově elektronicky zpřístupněných titulů. Celkem se tedy nabídka pro celé konsorcium rozšířila o 23 nových titulů. 
V roce 2006 koordinovali tito členové: Státní zdravotní ústav, Univerzita Karlova a Vysoká škola chemicko technologická. Byla uskutečněna výměna 5 titulů ve finančním objemu 4 011,- USD (bez DPH).
V roce 2007 možnost koordinace využil pouze Fyziologický ústav AV ČR. Byla uskutečněna výměna 2 titulů (Journal of Gene Medicine a Inflammatory Bowel Diseases) ve finančním objemu 1776,- USD (bez DPH).
V roce 2008 byl vyměněn jeden titul v hodnotě 1 548,- USD za dva za souhrnnou hodnotu 1 626,- USD.

	rozšiřování nabídky


Elektronické encyklopedie
V červenci 2007 dostala STK nabídku nakladatelství Wiley & Sons na elektronický přístup do plných textů několika nově vydaných  prestižních  encyklopedií  z oblasti  aplikované  fyziky,  mikrovlnné  fyziky,  hydrologie  a astronomie. Tyto vědecké obory nejsou podle získaných informací ideálně informačně pokryty a permanentní, resp. předplacený přístup do stěžejních publikací by tuto situaci zlepšil, neboť se jednalo o tituly, které ve svém fondu neměla žádná z vědeckých knihoven v České republice. Vybrané tituly jsme konfrontovali se Souborným katalogem ČR i s katalogy jednotlivých vědeckých knihoven (včetně knihoven ústavů AVČR) a konzultovali jsme také s jejich pracovníky. Na úhradu 22 titulů byla využita část úspory dotace roku 2007, tituly byly zpřístupněny v říjnu 2007 na adrese: http://www3.interscience.wiley.com/browse/?type=BOOK.

Archívy

V roce 2006 jsme také s nakladatelstvím Wiley zahájili jednání o podmínkách poskytnutí archívů elektronických titulů. Na konci roku 2006 zaslal Wiley sadu zkušebních dat a proběhlo jednání nad jejich formátem. Jednání nad cenovou nabídkou a způsobu předání pak pokračovala celý rok 2007 a vyústila v cenovou nabídku, která byla z úspory dotace projektu na rok 2008 uhrazena. Více viz F3C.
 
Přístup ke statistikám

Elsevier Science/ScienceDirect
Již z konsorcia sjednaného v rámci projektu LI jsme byli zvyklí na bezproblémové a pravidelné poskytování aktuálních statistických informací o využívání služby ScienceDirect. V rámci smlouvy sjednané na období 2004 – 2008  byly statistiky přístupné každému členu konsorcia Elsevier na zabezpečeném webovém serveru nakladatelství prostřednictvím unikátního přihlašovacího hesla, které bylo jednotlivým účastníkům konsorcia oznámeno ihned po spuštění této služby. Na začátku roku 2006 proběhla v souvislosti s uvedením nového administrátorského interface do provozu změna v nastavení administrátorských přístupů a byl změněn i přístup ke statistikám. Tato změna nezpůsobila žádné komplikace a statistický server pracoval nadále bez výpadků.

Springer Verlag, Kluwer Academic Publishers/SpringerLink, KluwerOnline
Springer po celou dobu trvání smlouvy sjednané v rámci řešení projektu LI pracoval na zprovoznění statistického serveru. Avšak až do konce roku 2004 byly statistické údaje za celé konsorcium ve formátu excelovských tabulek čtvrtletně zasílány řešiteli projektu, který pak složitě vytvářel výseky statistik pro jednotlivé členy. Statistický server byl zprovozněn v roce 2005 se statistikami ve formátu Counter. Každý ze zástupců účastníků konsorcia má právo na přidělení vstupního jména a hesla a může tak sledovat způsob a intenzitu využívání jak svých předplacených titulů, tak přístupů do titulů celého konsorcia uživateli své instituce. Navíc lokální administrátoři získali možnost samostatného nastavení přístupů pro vzdálené uživatele své knihovny. Technologické prodlevy statistických výstupů minulých let byly napraveny, každý má za svou instituci již k dispozici okamžitá, aktuální data, včetně souhrnných statistik.
Statistické informace o využívání služby KluwerOnline byly od samého počátku v roce 2004 přístupné každému členu konsorcia Kluwer na zabezpečeném webovém serveru nakladatelství prostřednictvím unikátního přihlašovacího hesla, které bylo jednotlivým účastníkům konsorcia oznámeno ihned po spuštění této služby. Statistický server pracoval dobře, bez výpadků. V roce 2005, po sloučení Springer a Kluwer byly postupně sloučeny i obě služby a statistická sledování. To sice přineslo mírné problémy, ale pouze v oblasti poskytování celokonsorcionálních údajů pro potřeby řešitele. Údaje pro jednotlivé členy byly poskytovány bez problémů a prodlení.

John Wiley  Sons/Wiley Interscience
Statistické informace o využívání služby InterScience jsou od počátku platnosti licenční smlouvy přístupné každému členu konsorcia Wiley na zabezpečeném webovém serveru nakladatelství prostřednictvím unikátního přihlašovacího hesla, které bylo jednotlivým účastníkům konsorcia oznámeno ihned po spuštění této služby. Statistický server pracoval bez výpadků a poskytoval po celou dobu trvání konsorcia aktuální data.

Popularizace licencovaných zdrojů 

Konsorcionální tituly projektu 1N04124 jsou oprávněným uživatelům přístupné v rámci jednotlivých portálů nakladatelství a také prostřednictvím portálů TECH (nástupce Portálu STM: Science, Technology, Medicine), JIB (Jednotná informační brána), EZB (Elektronická knihovna časopisů), Google Scholar. V rámci systému Virtuální polytechnické knihovny jsou za podmínek přísného dodržení licenčních ujednání i z těchto zdrojů poskytovány služby neziskovým institucím. 

Základní informovanost členů konsorcií zajišťoval řešitelský tým a v souladu s podmínkami Mandátní smlouvy administrátor konsorcií (Suweco) prostřednictvím hromadných informačních e-mailů pravidelně zasílaných na adresy kontaktních osob určených účastníky jednotlivých konsorcií.
Důležité přehledy, zápisy z jednání a zprávy o řešení projektu byly po celou dobu řešení přístupné na  internetové stránce http://www.portalstm.cz/Koord, ekonomické informace a přístup k jednotlivým konsorcionálním titulům poskytuje i administrátor konsorcií na svých stránkách http://www.suweco.cz. 
Některé členské instituce také vybudovaly své vlastní rozcestníky na svých internetových stránkách, které obsahují informace přesně šité na míru oborovému zaměření vlastních uživatelů.

V průběhu řešení projektu probíhaly ve Školicím středisku STK a na VUT v Brně dvakrát ročně semináře o novinkách nakladatelství. Další semináře probíhaly jedenkrát ročně v budově Městské knihovny v Praze (např. Springer).


Tisková zpráva
(max. o délce 254 znaků, v češtině a její ekvivalent v angličtině)

(v čj.)
(v angl.)
V rámci projektu bylo s ohledem na průkazný zájem komunity VaV a v  návaznosti na projekty LI sjednán a provozován přístup do elektronických časopisů klíčových vědeckých nakladatelství Elsevier Science, Springer Verlag a Wiley  Sons, nově do titulů Kluwer Academic Publishers.
Based on a proven interest of R&D community and in continuation of the LI projects we re-negotiated license agreements for access to electronic full-text journals of key STM publishers (Elsevier Science, Springer Verlag and J. Wiley & Sons), and newly added Kluwer Academic Publishers e-journals.












































F3 C
Stručný přehled dílčích cílů projektu za rok 2008 

V souladu s cíli stanovenými v návrhu projektu jsou v roce 2008 řešeny následující okruhy:
	zajištění bezproblémového provozu a přístupu pro členy konsorcií;

poskytnutí přístupu ke statistikám jednotlivým členům konsorcií (viz F3A, kap. 2);
popularizace licencovaných zdrojů (viz F3A, kap. 3)

V rámci řešení tohoto projektu byly v roce 2008 v provozu přístupy k elektronickým titulům nakladatelství Springer Verlag, Kluwer Academic Publishers, John Wiley  Sons  a Elsevier Science sjednané v roce 2004. Smluvním administrátorem těchto konsorcií je firma Suweco. Toto shrnutí plnění cílů projektu za rok 2008 obsahuje údaje o přístupech do výše zmíněných zdrojů, které byly známy k datu 30. 9. 2008. Údaje za celý rok 2008 budou řešiteli známy po 31. 12. 2008 a budou uvedeny ve zpřesněné závěrečné zprávě, která bude odevzdána v lednu 2009 MŠMT společně s touto zprávou.

Veškeré zprávy o řešení projektu a souhrnné statistiky za všechna provozovaná konsorcia za celé období řešení projektu jsou přístupné na adrese: http://www.portalstm.cz/Koord/. 

Elsevier Science

Po celý rok 2008 byli členové konsorcia informováni o nových událostech prostřednictvím pravidelně zasílaných zpráv z nakladatelství na adresy administrátorů jednotlivých členů. Elsevier nabízí hned několik elektronických informačních periodik: Librarians Home http://www.elsevier.com/wps/find/librarianshome.librarians, Library Connect http://www.elsevier.com/wps/find/librarianshome.librarians,  Books Connect http://mail.elsevier-alerts.com/go.asp?/mLKD234/bESB001, SD Connect http://info.sciencedirect.com/news/newsletters/connect/, Inside Scopus http://www.info.scopus.com/is/  a VirtualE Library http://www.virtualelibrary.com/. 

Roste množství elektronických knih nabízených nakladatelstvím Elsevier Science: během období leden – září 2008 jich již bylo zpřístupněno 4100 v 63 sériích s příznivým způsobem zpřístupnění (neomezený tisk a stahování, simultánní přístup, statistiky přístupu ve formátu Counter, volně stahovatelné záznamy ve formátu Marc21 atd.)
Stále se zvyšující množství nabízených elektronických knih a to již nejen knih zpětně digitalizovaných, ale i přímo jako elektronické narozených, je ostatně trendem ve všech velkých, nejen vědeckých, nakladatelstvích.

Základní podmínky smlouvy:
Počet přístupných titulů
Předplatné jednotlivého účastníka + UTL kolekce podle příslušnosti účastníka
Hloubka retrospektivy
Od ročníku 1994 (členové bývalého konsorcia Academic Press u titulů služby IDEAL od ročníku 1993)
Cenový strop (price cap)
5 %
Počet členů v roce 2007
67
Fluktuační pásmo	
0%, povinnost udržení objemu předplatného jednotlivými členy konsorcia
MVS
Povolena elektronicky prostřednictvím zabezpečeného serveru
Vzdálený přístup – remote access
Povolen
Poskytnuté archívy
Po ukončení licence garantován přístup do čísel vlastních předplacených titulů publikovaných po dobu trvání smlouvy
Statistický server
Statistiky ve formátu Counter


Statistické informace o využívání služby ScienceDirect jsou přístupné každému členu konsorcia Elsevier na zabezpečeném webovém serveru nakladatelství prostřednictvím unikátního přihlašovacího hesla. Statistický server pracoval zatím bez výpadků a poskytuje aktuální informace, tj. aktuální statistické údaje pro členské instituce. Celokonsorcionální statistiky jsou vyhotovovány a dodávány vydavatelem řešiteli s mírným zpožděním způsobeným technickými potížemi na straně vydavatele.
V době vzniku této zprávy jsou k dispozici úplná statistická data za celé konsorcium za období leden – červenec 2008 a jsou vystavena na adrese http://www.portalstm.cz/Koord/. 

Počet stažených článků a členů konsorcií ukazuje následující graf:
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počet stažených článků x 1000

počet členů konsorcia

V roce 2007 počet plných textů článků stažených členy konsorcia prostřednictvím služby ScienceDirect překročil počet jednoho milionu za rok; v období leden - červenec 2008 bylo 65 členy konsorcia staženo 793 070 plných textů článků (průměr na měsíc je více než 113 tisíc stažených článků) a lze tedy odhadovat, že v roce 2008 opět dojde k nárůstu ve využití těchto titulů (odhad celkového počtu stažených článků v roce 2008: 1 360 tisíc). Meziroční nárůst využívanosti této služby v letech 2005 – 2007 se pohyboval okolo 2 %.

Rok 2008 byl, co se provozu služby ScienceDirect týče, bezproblémový, ale opět poměrně rušný a složitý z pohledu řešitelského týmu. 



Springer Verlag, Kluwer Academic Publishers

Provoz služby SpringerLink probíhal i v roce 2008 bez větších problémů.  Z úspor projektu vzniklých příznivým vývojem síly koruny bylo se souhlasem zadavatele (viz č.j.: STK/137/08 a č.j.: 16 822/2008-31, příl. č. 2 a 3 této zprávy) uhrazeno pokračování přístupu na roky 2009 a 2010 do Computer Science Library nakladatelství Springer zahrnující jak velmi uznávanou řadu Lecture notes on Computer Science tak Lecture Notes on Mathematics. Přístup je pravidelně od roku 2006 hrazen z úspor projektu vzniklých příznivým vývojem síly koruny a znamená faktické rozšíření záběru projektu od časopisů k monografiím.  Na stránkách administrátora konsorcia byl vyvěšen retrospektivní seznam přístupných titulů: http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-springer.asp. Bylo dořešeno i statistické sledování využití zpřístupněných titulů.




Základní podmínky uvedené ve smlouvách: 

Springer
Kluwer
Počet přístupných titulů
419
698, celá kolekce
Hloubka retrospektivy
Celá kolekce, bez omezení 
Od ročníku 1997
Cenový strop (price cap)
6,5 % Springer
6 %
Počet členů v roce 2007
70
45
Fluktuační pásmo	
0%, povinnost udržení objemu předplatného jednotlivými členy konsorcia
0%, povinnost udržení objemu předplatného jednotlivými členy konsorcia
MVS
Povolena elektronicky prostřednictvím zabezpečeného serveru
Povolena elektronicky prostřednictvím zabezpečeného serveru
Vzdálený přístup – remote access
Povolen
Povolen
Poskytnuté archívy
Po ukončení licence garantován přístup do všech titulů přístupných účastníkům konsorcia a publikovaných během trvání platnosti smlouvy, tj. 2005 – 2008
Po ukončení licence garantován přístup do celé kolekce titulů publikovaných během trvání platnosti smlouvy a přístupných účastníkům konsorcia, tj. 2004 - 2008
Statistický server
Statistiky ve formátu Counter
Statistiky ve formátu Counter


Statistický server pracuje s formátem Counter. Každý z účastníků konsorcia má právo na přidělení vstupního jména a hesla a může tak sledovat způsob a intenzitu využívání jak svých předplacených titulů, tak přístupů do titulů celého konsorcia uživateli své instituce. Navíc lokální administrátoři mají možnost i samostatného nastavení přístupů pro vzdálené uživatele své knihovny.
V době vzniku této zprávy jsou k dispozici úplná statistická data za celé konsorcium za období leden – září 2008 a jsou vystavena na adrese http://www.portalstm.cz/Koord/. Vytváření souhrnných, celokonsorcionálních statistik je stále více problémové. Služba SpringerLink již zcela zahrnula přístupy do titulů nakladatelství Kluwer a oddělování jejich statistického sledování je vytvářeno pouze pro potřeby českého konsorcia. Proto se velmi často objevují skluzy v dodávání statistických údajů.  Nicméně statistická data jednotlivých institucí jsou k dispozici bez prodlení a problémů.


Za celý rok 2007 bylo staženo 126 065 plných textů článků titulů nakladatelství Springer a za období leden – září 2008 170 022 titulů, což již nyní znamená opětovný nárůst ve využití služby o 34 % (odhad celkového počtu stažených článků v roce 2008: 227 tisíc). 

Plné texty titulů nakladatelství Kluwer byly v roce 2007  staženy  v  počtu 68 258. Za období leden – září 2008 bylo staženo 161 656 titulů (tj. předpoklad celkového využití v roce 2008 činí přibližně 215 tisíc stažených článků). Tento ohromný nárůst je dán zejména přesunem titulů nakladatelství Kluwer do prostředí služby SpringerLink, která je vzhledem k trvání přístupu v ČR známější a uživatelsky příjemná.

V roce 2007 bylo členy konsorcia v rámci přístupu do Computer Science Library staženo 48 414 plných textů, v době vzniku této zprávy nebyly celokonsorcionální údaje přes nesčetné urgence u nakladatele k dispozici.



Grafické znázornění vývoje počtu stažených článků, členů konsorcií a přístupných titulů:
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V konsorciu v období 2005 - 2008 jsou zastoupeny především ústavy AV ČR (více než 36 %), dále vysoké školy (25 %), nemocnice a lékařská zařízení (14 %), samostatné knihovny (téměř 13 %) a ostatní instituce z oblasti VaV (12 %). Oborové zaměření 419 přístupných titulů nakladatelství Springer zůstalo i v roce 2008 poměrně různorodé, největší podíl mají tituly z oblasti lékařství (cca 1/3). 
Kluwer 
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V konsorciu jsou rovnoměrně zastoupeny ústavy AV ČR a vysoké školy, nemocnice a samostatné studijní, vědecké knihovny (včetně národní) představuje pouze 6 knihoven. Oborové zaměření kolekce nakladatelství Kluwer je různorodé, tituly jsou v oblasti přírodních a technických věd rovnoměrně rozloženy. 

John Wiley  Sons

Služba InterScience pro zprostředkování elektronických časopisů nakladatelství John Wiley  Sons (Wiley) fungovala v roce 2008 bez podstatných problémů. Pravidelné, čtvrtletní hodinové odstávky systému byly řádně předem ohlášeny a následné spuštění systému probíhalo bez kolapsů. Od 30. června 2008 byly v rámci InterScience zpřístupněny i tituly nakladatelství Blackwell Publishing (sdružuje v ČR konsorcium na zpřístupnění plných textů časopisů mimo podporu programů VaV), které se s nakladatelstvím Wiley sloučilo 20. 11. 2006.
V průběhu roku byly členům konsorcia opět nabízeny různé zkušební přístupy. Velmi zajímavé jsou  nabídky elektronických knih, z nichž zejména encyklopedie nakladatelství Wiley jsou výborně hodnoceny odbornou veřejností. 
Část z úspor projektu vzniklých příznivým vývojem síly koruny byla v roce 2008  se  svolením  poskytovatele  (viz č.j.: STK/137/08 a č.j.: 16822/2008-31, příl. č. 2 a 3 této zprávy) využita na nákup archivů elektronických časopisů nakladatelství z období řešení projektů programů LI i 1N v úhrnné výši 597 tis. Kč. Tím byla dojednána poslední smlouva o získání archívů z projektů LI, resp. 1N. I plné texty titulů nakladatelství John Wiley & Sons budou umístěny na zabezpečeném serveru STK a budou zpřístupňovány v rámci služeb Virtuální polytechnické knihovny. 

I v roce 2008 proběhla koordinace duplicitních titulů odebíraných jednotlivými členy konsorcia, tentokrát se jednalo o náhradu jednoho titulu za dva v přibližně stejném, resp. mírně vyšším cenovém objemu. Smlouvou povolený rozsah těchto výměn je 10 % finančního objemu předplatného konsorcia za současného zachování celkového finančního objemu konsorcia. Seznam duplicitních titulů v rámci konsorcia byl vystaven na adrese http://www.suweco.cz/download/koordinace%202008.htm. Do koordinace se tentokrát zapojil pouze Fyziologický ústav AV ČR. Byla uskutečněna výměna 2 titulů (Journal of Gene Medicine a Inflammatory Bowel Diseases) ve finančním objemu 1776,- USD (bez DPH).
 
Informace o novinkách v systému InterScience se účastníci konsorcia, resp. kontaktní osoby – lokální administrátoři, dozvídají z  Wiley InterScience Library Newsletter a Wiley-Blackwell Library Newsletter, které jsou pravidelně zasílány prostřednictvím elektronické konference (wiscience@wiley.com) a jsou přístupné na adrese http://www3.interscience.wiley.com/aboutus/. 


Základní podmínky smlouvy:
Počet přístupných titulů
217
Hloubka retrospektivy
Od ročníku 1997
Cenový strop (price cap)
5 %
Počet členů v roce 2007
34
Fluktuační pásmo	
10 % finančního objemu předplatného konsorcia je možné pro následující rok obměnit, celkový finanční objem konsorcia však musí být zachován
MVS
Povolena elektronicky prostřednictvím zabezpečeného serveru
Vzdálený přístup – remote access
Povolen
Poskytnuté archívy
Po ukončení licence garantován přístup do všech titulů předplácených účastníky konsorcia a publikovaných během trvání platnosti smlouvy, tj. 2004 – 2008
Statistický server
Statistiky ve formátu Counter

Statistické informace o využívání služby InterScience jsou přístupné každému členu konsorcia Wiley na zabezpečeném webovém serveru nakladatelství prostřednictvím unikátního přihlašovacího hesla, které bylo jednotlivým účastníkům konsorcia oznámeno ihned po spuštění této služby. Statistický server pracoval v roce 2008 bez výpadků. 

V době vzniku této zprávy jsou k dispozici statistická data za celé konsorcium za období leden – září 2008 a jsou vystavena na adrese http://www.portalstm.cz/Koord/.

Počet stažených článků a členů konsorcií ukazuje následující graf:
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Za celý rok 2007 bylo staženo 119 008 plných textů článků a 138 921 abstraktů z 217 přístupných titulů za období leden – září 2008 142 932 titulů, což  již nyní znamená opětovný nárůst ve využití služby. Vloni narostlo využití služby oproti roku 2006 o více jak 17 % (v roce 2006 byl meziroční nárůst 16%); za první tři čtvrtletí je již nárůst ve využití skoro 3%. 
Služba fungovala celý rok bez problémů, veškeré výpadky byly plánované a předem ohlášené noční technologické přestávky.




                                                                                                           F3 D
Kalkulace uznaných nákladů projektu za rok 2008 (k 30. 9. 2008),
včetně podrobného zdůvodnění jednotlivých položek.

Tento přehled čerpání uznaných nákladů projektu obsahuje údaje, které byly známy k datu 30. 9. 2008. Údaje za celý rok 2008 budou řešiteli známy po 31. 12. 2008 a budou uvedeny ve zpřesněné závěrečné zprávě, která bude odevzdána v lednu 2009 MŠMT společně s touto zprávou.

Dotace na řešení projektu byla k 30. 9. 2008 čerpána se dvěma podstatnými změnami oproti Smlouvě o poskytnutí  podpory na projekt výzkumu a vývoje 1N04124…(dále jen Smlouva). V  položce  ON5, kterou  tvoří  licenční  poplatky,  došlo  vlivem  kursových pohybů koruny k  úspoře částky 5 794 484,- Kč. Tato částka  byla se  svolením  poskytovatele  (viz č.j.: STK/137/08 a č.j.: 16822/2008-31, příl. č. 2 a 3 této zprávy) využita na nákup archivů elektronických časopisů nakladatelství Wiley ve výši 596 999,20 Kč a pokračování permanentního konsorcionálního přístupu do Computer Science Library nakladatelství Springer v roce 2009 a 2010 ve výši 5 196 581,30 Kč (rok 2009: 2 529 750,- Kč, rok 2010: 2 666 831,30 Kč). V souladu s pokyny MŠMT byla splněna i podmínka předložení Smlouvy o využití výsledků poskytovateli (návrh smlouvy viz příl. č. 4 této zprávy) a to včetně podpisu ředitele STK. Do doby vzniku této zprávy však nebyla smlouva na MŠMT podepsána.

V příloze ke Smlouvě o poskytnutí podpory na projekt výzkumu a vývoje 1N04124... č.j.: 22 631/2004-31 je v součtu v položkách celkových uznaných nákladů na projekt v letech 2005 – 2008 uvedena částka o 100 tis. Kč vyšší, kterou vzhledem k rozložení částek deklarovanému v návrhu projektu, který je do této přílohy promítnut, pokládáme za prostou chybu v součtu. Na tuto skutečnost jsme průběžně upozorňovali ve všech průběžných zprávách o řešení projektu.

Kumulativní rozložení uznaných nákladů projektu v roce 2008 podle předpokladu vycházejícího z návrhu projektu a skutečnost čerpání k 30. 9. 2008 podává následující tabulka:

Rozdělení uznaných nákladů dle Smlouvy v tis. Kč
Skutečné čerpání k 30. 9. 2008
(v Kč)

dotace
vklad
celkem
dotace
vklad
celkem
	Licenční poplatky, včetně 19% DPH

15 150
1 200
16 350
15 149 096,50

1 200 000,-

16 349 096,50
Mzdové prostředky
20
156
176
0,-
157 766,40
157 766,40
	Zákonné odvody a příděl do FKSP

8
58
66
0,-
59 476,-
59 476,-
	Cestovné

100
0
100
47 238,69
0,-
47 238,69
Celkem
      15 278
1 414
16 692
15 196 335,19
1 417 242,4
16 613 577,59


Veškeré zbylé prostředky dotace budou v zákonných termínech navráceny do státního rozpočtu. Veškeré originály faktur a ostatních finančních podkladů jsou uloženy v archivu ekonomického odboru STK.




Komentář k jednotlivým položkám souhrnné tabulky:
Licenční poplatky – rozpis plateb

Skutečné čerpání k 30. 9. 2008 (v Kč)

Dotace
+ 19% DPH
vklad

+ 19% DPH
celkem
Springer
1 400 840,30
266 159,70
0,-
0,-
1 667 000,-
Kluwer
2 250 420,20 
427 579,80
0,-
0,-
2 678 000,-
Wiley
751 260,50
142 739,50
0,-
0,-
894 000,-
Elsevier
3 459 257,10
657 258,90
1 008 403,40
191 596,60
5 316 516,-
Springer e-books
4 366 875,-
829 706,30
0,-
0,-
5 196 581,30
Wiley archívy
501 680,-
95 319,20
0,-
0,-
596 999,20
Celkem
12 730 333,10
2 418 763,40
1 008 403,40
191 596,60
16 349 096,50

Licenční poplatky hrazené z dotace projektu pokrývají vždy platby ve prospěch celého konsorcia, např. za křížový přístup (Wiley, Springer), za přístup do UTL kolekcí (Elsevier) nebo za přístup do nepředplácených titulů (Kluwer).
Veškeré platby proběhly podle podmínek licenčních smluv s nakladatelstvími prostřednictvím administrátora konsorcia (Suweco). 
Mzdové prostředky
Z dotace programu byly nárokovány prostředky na odměnu řešiteli. Její vyplacení v roce 2008 podléhá rozhodnutí Oponentní rady v rámci oponentního řízení.
Vkladem STK v této položce jsou prostředky na přepočtený stav pracovníků STK podílejících se na řešení projektu. Složení tohoto týmu i celkový úvazek ve výši 0,52 zůstal v tomto roce beze změny. Na projektu celý rok pracovalo šest pracovníků. 

Zákonné odvody a příděl do FKSP
Povinné zákonné odvody činní 35 % a odvod do FKSP 2 % z objemu hodnoty mzdových prostředků. Z dotace budou případně uhrazeny zákonné odvody a příděl do FKSP vázaný na odměnu řešiteli (taktéž hrazenou z dotace projektu).

Cestovné
Cestovné bylo v návrhu projektu plánováno na úhradu nezbytných nákladů na cesty spojené především s účastí na konferencích a jiných akcích, na kterých je možno získat či sdílet informace a poznatky o organizaci a činnosti konsorcií, způsobech využívání elektronických informačních zdrojů a nových trendech v této oblasti. K 30. 9. 2008 řešitelský tým navštívil v rámci čerpání dotace následující akce:

Název akce
Místo
Předmět jednání
Čerpání dotace k 30. 9. 2008 v Kč
Digital Futures
Londýn
Seminář o digitalizaci a přístupu k digitálním informacím.
35 979,19
ECDL 2008
Aarhus (Dánsko)
Digitální knihovny, uživatelsky přívětivé přístupy k elektronickým informacím, administrace.
11 259,50
Celkem
47 238,69

V období říjen – prosinec 2008 bude ještě dotací podpořena návštěva knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem a účast na veletrhu Online 2008 v Londýně. Cestovní zprávy s podrobnějšími informacemi z již vykonaných zahraničních cest jsou přílohou č. 5 této zprávy.

Seznam finančních změn

Tabulkový přehled/seznam změn ve financování projektu, resp. v uznaných nákladech projektu za celou dobu řešení:

rok
nižší platby v položce ON5 (licenční poplatky a OS2 (zákonné odvody vázané na odměnu řešiteli), prostředky navrácené do SRU v Kč
úspora v položce ON 5 (licenční poplatky) použitá na  rozšíření přístupu do dalších zdrojů v Kč
2004
   448,13
beze změny
2005
1 169,90
beze změny
2006
1 956,35
3 192 774,40
2007
6 255,94
4 074 780,15
2008 
(údaje k 30. 9. 2008)
       0,-
5 794 484,-
Celkem
9 830,32
13 062 038,55
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