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Proč archivy

� rychle se měnící  skladba titulů jednotlivých databází, relativně 

častý prodej  jednotlivých titulů časopisů mezi nakladateli

smlouva může de jure zajišťovat přístup do archivu 

titulu časopisu, de facto se může stát, že titul bude 

prodán jinému nakladateli, se kterým nejsou prodán jinému nakladateli, se kterým nejsou 

uzavřena práva pro přístup do archivů, bude nutné 

zahájit jednání o zpřístupnění jednoho časopisu…

→→možné komplikace při vyžadování dodržení archivních práv 
pro vstup do on-line databáze

� od roku 2000 se počet licencí, pořizovaných v rámci projektu 

kooordinovaných STK/NTK snížil z pěti na tři 

� proměnlivá politika v zpřístupňování archivů – např. nyní Wiley 

nabízí zdarma, tento přístup však nemusí platit stále
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Off-line archivní data

� Individuáln ě dojednávány podmínky s 
jednotlivými poskytovateli licencí
� Rozdílné podmínky  - struktura –
projekty/licence/roky
� Dodání dat až po ukon čení projektu (dosud v 
NTK data do roku 2008, další budou dodána po 
roce 2011, respektive po skon čení licence 
(licence jsou uzav řeny do konce roku 2013 a 
pokud nebudou vypov ězeny, tak b ěží dále …)
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Off-line archivní data

� 2000 – 2003
Multifunk ční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zd roj 
informací a služeb pro oblast technických a aplikov aných p řírodních v ěd 
� 2004 – 2008
Primární elektronické informa ční zdroje z oblasti technických a Primární elektronické informa ční zdroje z oblasti technických a 
aplikovaných p řírodních v ěd pro v ědu a výzkum, program 1N MŠMT 
(1N04124)
� 2009 – 2011
Elektronické informa ční zdroje z oblasti technických a aplikovaných 
přírodních v ěd pro výzkum, program INFOZ MŠMT (VZ09003), roky řešení 
2009 - 2011 
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Podmínky zpřístupnění archivů

�Titul + roky odb ěru / p ředplatné + instituce
Skladba titul ů se v pr ůběhu let m ěnila
- Sloučení s jinou licencí (Kluwer Academic Publisher, 
Blackwell Publishing, Academic Press)
- Proměnlivá sklad v pr ůběhu let – noví členové konsorcií, - Proměnlivá sklad v pr ůběhu let – noví členové konsorcií, 
ukon čení odb ěru titulu, náhrada titulu za titul …

� Oprávn ění pro užívání archivních dat konkrétního titulu a konkrétního 
ročníku – pro každou instituci je stejný (ne však širší , bez bonus ů) jako v 
době platnosti licence
� Po ukon čení smluv (hrozí na konci roku 2011)

� archivy zp řístup ňované p římo vydavateli: za poplatek nebo 
zdarma, r ůzný p řístup u každého nakladatele

� Archivní data nakoupená v rámci konsorcií – jednoráz ová úhrada, 
trvalé vlastnictví dat = archivy v NTK
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Parametry zpřístupnění archívů

� Dříve než si o tom začněme povídat, prezentovat Dříve než si o tom začněme povídat, prezentovat Dříve než si o tom začněme povídat, prezentovat Dříve než si o tom začněme povídat, prezentovat 
možnosti a způsoby zpřístupnění….možnosti a způsoby zpřístupnění….možnosti a způsoby zpřístupnění….možnosti a způsoby zpřístupnění….

… je nutné si p řiznat ….uživatelský komfort zp řístupn ění 
archiv ů nikdy nenahradí možnost práci v online databázi v archiv ů nikdy nenahradí možnost práci v online databázi v 
rozhranní poskytované distributorem (Elsevier, Wiley, 
Springer …)
� Lze charakterizovat jako úsporné, pojistné, řešení pro 
omezení nadbyte čných žádostí o získání článků formou 
jednorázových žádostí (nap ř. nákup jednoho článku 
platební kartou nebo MMVS)
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Podmínky zpřístupnění

� Rozčlenění podle licencí Rozčlenění podle licencí Rozčlenění podle licencí Rozčlenění podle licencí ---- stránky projektu v stránky projektu v stránky projektu v stránky projektu v 
NTK  vizNTK  vizNTK  vizNTK  viz

http://www.techlib.cz/default/files/download/id/15
31/posttermination-access.pdf
� Co tedy v archivech bude? Jak ov ěřit p řístup ke 
konkrétním titul ů, na které má instituce v archivu právo 

→ vlastní portály, katalogy, tj. vlastní evidence 
každé instituce

→ portál Suweco – ov ěření na IP adresu!
→ souborné katalogy – VPK, EZB,…
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Suweco – vstup do seznamu časopisů, portál  do 

března 2011
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Suweco – vstup do seznamu časopisů, portál  od dubna 2011 –

vyšší integrace metavyhledávače Naviga
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Archivy v NTK

� úložiště Sun úložiště Sun úložiště Sun úložiště Sun 

� Elsevier Elsevier Elsevier Elsevier ---- pravidelné zasílání magnetických pravidelné zasílání magnetických pravidelné zasílání magnetických pravidelné zasílání magnetických 
pásekpásekpásekpásek

� Springer Springer Springer Springer ---- FTP týdenní přenosFTP týdenní přenosFTP týdenní přenosFTP týdenní přenos

�Wiley  Wiley  Wiley  Wiley  ---- data jsou připravována na straně data jsou připravována na straně data jsou připravována na straně data jsou připravována na straně 
poskytovateleposkytovateleposkytovateleposkytovatele

� zrcadlové úložiště zrcadlové úložiště zrcadlové úložiště zrcadlové úložiště ---- SuwecoSuwecoSuwecoSuweco

� zpřístupnění podle smluv s jednotlivými zpřístupnění podle smluv s jednotlivými zpřístupnění podle smluv s jednotlivými zpřístupnění podle smluv s jednotlivými 
poskytovateliposkytovateliposkytovateliposkytovateli
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Server X v NTK - Elsevier
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Server X v NTK - Springer
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Přístup k datům

� rozšíření funkcí Virtuální polytechnické knihovnyrozšíření funkcí Virtuální polytechnické knihovnyrozšíření funkcí Virtuální polytechnické knihovnyrozšíření funkcí Virtuální polytechnické knihovny

� vyhledávač Naviga vyhledávač Naviga vyhledávač Naviga vyhledávač Naviga –––– Suweco Suweco Suweco Suweco –––– součást administrátorské součást administrátorské součást administrátorské součást administrátorské 
podpory konsorciípodpory konsorciípodpory konsorciípodpory konsorcií

� zpřístupnění dalším vyhledávačům zpřístupnění dalším vyhledávačům zpřístupnění dalším vyhledávačům zpřístupnění dalším vyhledávačům ---- např. PRIMO, Summon, např. PRIMO, Summon, např. PRIMO, Summon, např. PRIMO, Summon, 
EBSCO Discovery,... EBSCO Discovery,... EBSCO Discovery,... EBSCO Discovery,... ---- nutné individuální jednání s nutné individuální jednání s nutné individuální jednání s nutné individuální jednání s 
poskytovatelem, nebylo na úrovni konsorcia vyjednávánoposkytovatelem, nebylo na úrovni konsorcia vyjednávánoposkytovatelem, nebylo na úrovni konsorcia vyjednávánoposkytovatelem, nebylo na úrovni konsorcia vyjednáváno

� přístupy metavyhledávačů  do databází vědeckých komerčních přístupy metavyhledávačů  do databází vědeckých komerčních přístupy metavyhledávačů  do databází vědeckých komerčních přístupy metavyhledávačů  do databází vědeckých komerčních 
informací informací informací informací –––– jednotlivě jednotlivě jednotlivě jednotlivě ---- ANO/NE ANO/NE ANO/NE ANO/NE - nyní obchodní jednání viz např. 
„Metadata petition“ firmy Ex Libris http://igelu.org/metadata-petition

� archivní data jsou p řístupná pouze členům konsorcia nikoli 
dalším stranám 
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Vyhledávač Naviga, Suweco

� vstup koncového uživatele, autentifikace na IP adresu

� náhled  instalace v Studijní a informační středisko Veterinární a 
farmaceutická univerzita Brno
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1. e-DA - interní projekt NTK na podporu konsorcií 

EIZ 

Proč Virtuální polytechnická knihovna?Proč Virtuální polytechnická knihovna?Proč Virtuální polytechnická knihovna?Proč Virtuální polytechnická knihovna?

� SW obsahuje záznamy institucí - podmínka autentifikace

� SW pracuje s tituly na úrovni jednotlivých ročníků - možnost � SW pracuje s tituly na úrovni jednotlivých ročníků - možnost 

nastavení oprávnění přístupu

� SW zabezpečí rychlé vyřízení požadavku na základě objednávky 

článku

� SW dokáže zabezpečit službu MVS, aby archivy mohly poskytnout v 

souladu s licencí i text i nekonsorciální knihovně

� Podmínka - koncový uživatel knihovny, která nemá právo ke 

konkrétním archivním datům v el. formě, obdrží tištěnou kopii
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2. e-DA - interní projekt NTK na podporu konsorcií EIZ

� Nutnost vytvořit automatizovaný systém pro kontrolu úplnosti 

dodávání dat - nástroje VPK (využívá NTK) dodávání dat - nástroje VPK (využívá NTK) 

� Většina účastníků konsorcií je aktivním nebo pasivním členem

� VPK je dobře zavedenou službou vědeckým knihovnám

� VPK dokáže pracovat i s finančními transakcemi, uživatel 

mající konto ve VPK si bude moci objednat článek, úhrada 

provedena stržením poplatku z konta

� Vývoj SW je zabezpečen z interních zdrojů NTK, není nutné 

pro vývoj hledat další prostředky
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3. e-DA - interní projekt NTK na podporu konsorcií E IZ

� Postup při nastavování služeb VPK konzultován s 

Radou projektu 

�Významná připomínka - řešení VPK nepodporuje 

autentifikaci na bázi IPA oprávněné knihovny, ale i autentifikaci na bázi IPA oprávněné knihovny, ale i 

uživatele

� řešení – online portál Naviga Suweco 

� alternativní řešení - vývoj SW v NTK

� alternativní řešení - zpřístupnění v jiném 

rozhraní - investice jednotlivých knihoven
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4. e-DA - interní projekt NTK na podporu konsorcií EIZ

�Revize záznamů účastnických knihoven VPKRevize záznamů účastnických knihoven VPKRevize záznamů účastnických knihoven VPKRevize záznamů účastnických knihoven VPK

� Aktivní účastníci Aktivní účastníci Aktivní účastníci Aktivní účastníci ---- knihovny poskytující službyknihovny poskytující službyknihovny poskytující službyknihovny poskytující služby

� Pasivní účastníci Pasivní účastníci Pasivní účastníci Pasivní účastníci ---- knihovny čerpající službyknihovny čerpající službyknihovny čerpající službyknihovny čerpající služby� Pasivní účastníci Pasivní účastníci Pasivní účastníci Pasivní účastníci ---- knihovny čerpající službyknihovny čerpající službyknihovny čerpající službyknihovny čerpající služby

� Zaniklé instituce, změny názvů institucíZaniklé instituce, změny názvů institucíZaniklé instituce, změny názvů institucíZaniklé instituce, změny názvů institucí

� Problémy s identifikací instituce ve VPK Problémy s identifikací instituce ve VPK Problémy s identifikací instituce ve VPK Problémy s identifikací instituce ve VPK 

� instituce má jednu licenční smlouvu, ale více kont ve VPKinstituce má jednu licenční smlouvu, ale více kont ve VPKinstituce má jednu licenční smlouvu, ale více kont ve VPKinstituce má jednu licenční smlouvu, ale více kont ve VPK

�Vytvořena matice Vytvořena matice Vytvořena matice Vytvořena matice ---- instituce x oprávnění k licenci instituce x oprávnění k licenci instituce x oprávnění k licenci instituce x oprávnění k licenci 
(Springer, Elsevier, Wiley)(Springer, Elsevier, Wiley)(Springer, Elsevier, Wiley)(Springer, Elsevier, Wiley)
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5. e-DA - interní projekt NTK na podporu konsorcií EIZ

Knihovny konsorcií  s právem přístupu do archivů Knihovny konsorcií  s právem přístupu do archivů Knihovny konsorcií  s právem přístupu do archivů Knihovny konsorcií  s právem přístupu do archivů –––– úpravy pro provoz úpravy pro provoz úpravy pro provoz úpravy pro provoz 
archivu earchivu earchivu earchivu e----DA via VPK: DA via VPK: DA via VPK: DA via VPK: 

�rozšíření smlouvy s účastnickými knihovnamirozšíření smlouvy s účastnickými knihovnamirozšíření smlouvy s účastnickými knihovnamirozšíření smlouvy s účastnickými knihovnami

�knihovny aktivní knihovny aktivní knihovny aktivní knihovny aktivní ---- rozšíření záznamu o položku evidující oprávnění k rozšíření záznamu o položku evidující oprávnění k rozšíření záznamu o položku evidující oprávnění k rozšíření záznamu o položku evidující oprávnění k 
archivůmarchivůmarchivůmarchivům

�Knihovny pasivní Knihovny pasivní Knihovny pasivní Knihovny pasivní 

� vytvoření záznamu účastnické knihovny vytvoření záznamu účastnické knihovny vytvoření záznamu účastnické knihovny vytvoření záznamu účastnické knihovny ---- ve škále služeb bude ve škále služeb bude ve škále služeb bude ve škále služeb bude 
zaškrtnuta pouze služba přístupu k archivům zaškrtnuta pouze služba přístupu k archivům zaškrtnuta pouze služba přístupu k archivům zaškrtnuta pouze služba přístupu k archivům 

� uzavření smlouvy o provozu mezi NTK a knihovnou, standardní uzavření smlouvy o provozu mezi NTK a knihovnou, standardní uzavření smlouvy o provozu mezi NTK a knihovnou, standardní uzavření smlouvy o provozu mezi NTK a knihovnou, standardní 
smlouva VPKsmlouva VPKsmlouva VPKsmlouva VPK

� příležitost zamyslet se nad možností vyššího zapojení do příležitost zamyslet se nad možností vyššího zapojení do příležitost zamyslet se nad možností vyššího zapojení do příležitost zamyslet se nad možností vyššího zapojení do 
systému VPK :systému VPK :systému VPK :systému VPK :----))))
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6. e-DA - interní projekt NTK na podporu konsorcií EIZ

� zpoplatnění zpoplatnění zpoplatnění zpoplatnění ---- pro účastnické knihovny zdarmapro účastnické knihovny zdarmapro účastnické knihovny zdarmapro účastnické knihovny zdarma

� při objednávce MVS nebo koncového uživatele při objednávce MVS nebo koncového uživatele při objednávce MVS nebo koncového uživatele při objednávce MVS nebo koncového uživatele ---- vyřízení vždy vyřízení vždy vyřízení vždy vyřízení vždy 
manuální, možnost účtovatmanuální, možnost účtovatmanuální, možnost účtovatmanuální, možnost účtovat

� platit se bude za tisk, případně balné, poštovné, zisk pro platit se bude za tisk, případně balné, poštovné, zisk pro platit se bude za tisk, případně balné, poštovné, zisk pro platit se bude za tisk, případně balné, poštovné, zisk pro � platit se bude za tisk, případně balné, poštovné, zisk pro platit se bude za tisk, případně balné, poštovné, zisk pro platit se bude za tisk, případně balné, poštovné, zisk pro platit se bude za tisk, případně balné, poštovné, zisk pro 
knihovnu, která objednávku vyřídíknihovnu, která objednávku vyřídíknihovnu, která objednávku vyřídíknihovnu, která objednávku vyřídí

� uživatel si bude vybírat z nabídky knihoven oprávněných uživatel si bude vybírat z nabídky knihoven oprávněných uživatel si bude vybírat z nabídky knihoven oprávněných uživatel si bude vybírat z nabídky knihoven oprávněných 
požadavek vyřídit požadavek vyřídit požadavek vyřídit požadavek vyřídit 

� pokud si o článek požádá uživatel, který je zároveň příslušný k pokud si o článek požádá uživatel, který je zároveň příslušný k pokud si o článek požádá uživatel, který je zároveň příslušný k pokud si o článek požádá uživatel, který je zároveň příslušný k 
dané instituci (typicky zaměstnanec výzkumného ústavu), vyřídí dané instituci (typicky zaměstnanec výzkumného ústavu), vyřídí dané instituci (typicky zaměstnanec výzkumného ústavu), vyřídí dané instituci (typicky zaměstnanec výzkumného ústavu), vyřídí 

mu objednávku jeho knihovna zdarma a lze i v el. podobě. mu objednávku jeho knihovna zdarma a lze i v el. podobě. mu objednávku jeho knihovna zdarma a lze i v el. podobě. mu objednávku jeho knihovna zdarma a lze i v el. podobě. 
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7. e-DA - interní projekt NTK na podporu konsorcií EIZ

� Tituly časopisů - provedena revize titulů v souborném 

katalogu VPK - přínos i pro současný provoz VPK poskytovaných 

z online zdrojů :-)

� Bude doplněno i o ediční řady Lectures notes in Mathematics � Bude doplněno i o ediční řady Lectures notes in Mathematics 

a Lectures notes in Computer Science, které jsou také součástí 

archivů

� Provedena automatizovaná revize dosud získaných archivních 

dat (licence do 2008) - v pořádku, není nutné urgovat dodání

� Zpřístupnění až ve chvíli, kdy se naplní podmínky dané 

smlouvou - ukončení licence
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8. e-DA - interní projekt NTK na podporu konsorcií EIZ

� Nová funkcionalita VPK

� V souborném katalogu VPK uvidí registrovaný uživatel 

data až do úrovně článkudata až do úrovně článku
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�Objednávka plného textu -

uživatel/knihovna bez licence k archivním 

datům -pouze „poštou“

� Možnost vstupu do online verze via 

identifikátor DOI
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Náhled objednávky VPK - doplněna metadata článku
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� Systém sám vybere ze souboru plný text v .pdf formátu a obratem 

vystaví ho k objednávce ke stažení

9. e-DA - interní projekt NTK na podporu konsorcií EIZ

� Knihovna podle uživatele (náš, cizí:-)) vyřídí objednávku:

buď - přeposláním souboru uživateli vlastní instituce

nebo – tisk článku zdarma

nebo - tisk článku za úhradu - cenu určuje knihovna, která 

objednávku vyřizuje, zapisuje se manuálně do systému VPK, stejným 

postupem jak je to dosud ve VPK
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Alternativní možnost získání archivů databází 

časopisů

EBSCO - několik DVD pro jednotlivé ročníky 

� nutnost instalace DVD� nutnost instalace DVD

� není automatizovaný přístup k celému souboru pro 

komplexní vyhledávání

� nelze zapojit do automatizované služby DDS, např. VPK

� každé DVD obsahuje uživatelské rozhraní pro přístup k 

datům 

� právo absenční výpůjčky DVD
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Děkuji za pozornost!


