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Economists Online

• akademické instituce sdružené v síti NEREUS

• eContentplus program, DG Information Society and Media

• NEEO (Network of European Economists Online) 



Economists Online

• 1. září 2007 – 1. březen 2010

• 8 zemí – BE, CZ, DE, ES, FR, IE, NL, UK

• 16 partnerů z prestižních univerzit a výzkumných institucí



Economists Online

• účel: vybudovat síť mezinárodních poskytovatelů 
ekonomických informací

• realizační cíl: shromáždit a volně zpřístupnit výsledky 
evropského ekonomického výzkumu a zviditelnit je 
prostřednictvím portálu s vícejazyčným a intuitivním 
uživatelským rozhraním

• projekt NEEO - plně koresponduje s hlavními cíli sítě 
NEREUS a integruje portál do mezinárodního ekonomického 
prostředí



Economists Online

• 1 fáze projektu - 300 výzkumníků z šesti významných 
ekonomických institucí

• 2 fáze projektu - více než 800 vědců z dvaceti ekonomických 
institucí

• ukončení grantu - počátkem roku 2010 - 50 000 záznamů 
800 výzkumníků + záznamy ostatních členů NEREUS, kteří se 
přímo grantu NEEO neúčastní



Economists Online

• časopisecké články, výzkumné zprávy, kapitoly monografií, 
příspěvky z konferencí, datasety

• individuální profily výzkumníků obsahující kompletní 
publikační činnost dostupnou v rámci portálu

• dostupné prostřednictvím běžně využívaných internetových 
vyhledávačů



Economists Online

• ke zpřístupnění plných textů – využití IR - harvestování (přes 
OAI-PMH) dat z jednotlivých institucionálních repozitářů a 
dalších ekonomických zdrojů (RePec)

• pevně daná struktura dat pro jejich harvesting

• metadata MODS/DIDL

• UK CERGE využívá pro vytvoření IR digitální repozitář 
Digitool firmy ExLibris – Ústav výpočetní techniky UK



Economists Online

• autorská práva – ošetřena IPR Toolkit

• rozdílnosti v autorském zákoně mezi mateřskými zeměmi

• každý z partnerů projektu kontaktoval odborníka na autorské 
právo ve své zemi a získal pro ostatní členy projektu soubor 
konkrétních doporučení

• doporučení NEEO - databáze SHERPA/ROMEO



EO GUI

• EO je v současnosti spuštěn v demo verzi

• spuštění finální verze plánováno na září 2009

• konečné rozhraní se výrazně nezmění + RSS, grafické 
modularity, SW sociálních sítí













• CERGE-EI – společné pracoviště dvou mezinárodně 
uznávaných institucí - Centrum pro ekonomický výzkum a 
doktorské studium UK v Praze (CERGE) / Národohospodářský 
ústav Akademie věd ČR, v.v.i. (NHÚ)

• výzkum v oblasti ekonomie

• výuka doktorského studia ekonomie - plně akreditován v ČR 
a ve Spojených státech

CERGE-EI



• Knihovna CERGE-EI - otevřena v roce 1992 - od listopadu 
1994 nabízí své služby odborné veřejnosti

• většina publikací je v angličtině a odráží seznam předmětů 
vyučovaných na CERGE-EI 



• knihovnicko-informační podpora akademické obce - zejména 
PhD programu UK CERGE

• zajištění funkce depozitní knihovny Světové banky a 
UNCTAD

• sběr a ukládání publikační činnosti výzkumníků do databáze 
AV ČR ASEP s využitím systému Advanced Rapid Library - 
záznamy obsahují bibliografické citace, anotace a klíčová 
slova v angličtině a odkazy na online dostupné texty



• knihovna CERGE-EI vstoupila do sdružení NEREUS v roce 
2006 - v jeho rámci se spolupodílela na doplnění databáze 
SHERPA/ROMEO, kterou nadále využívá

• spolupracovala na dotazníkovém šetření a využívá výsledků 
projektu VERSIONS 

• v červenci 2007 se stala partnerem projektu NEEO a podílí 
se na budování portálu EO 



• jako člen projektu NEEO – knihovna nucena dostát 
výchozím podmínkám, které jsou společné pro všechny 
zúčastněné členy

• podmínky z hlediska organizace a práce knihovny

• technicko – technologické
• obsahové
• organizační



• volba IR – základní podmínka účasti v grantu NEEO

• IR musí plně odpovídat stanoveným požadavkům grantu

• pevně daná strukturu dat pro jejich harvesting



• OLIB – OCLC – nevyhovoval všem stanoveným podmínkám

• Dspace – využívají někteří členové NEEO - nedostatečném 
personálním zajištění technicko programátorské oblasti

• řešení platformy pro IR - Digitool s přímou technickou 
podporou pracovníků ÚVT - za jejich aktivní erudované účasti 
se daří postupovat v řešení grantu podle daného časového 
harmonogramu

Volba IR



• knihovna vychází z personální bibliografie - od roku 1993 
ukládána do databáze AV ČR ASEP s využitím systému 
Advanced Rapid Library - včetně linků do plných textů 
v databázích nebo volně dostupných zdrojů na internetu za 
respektování podmínek stanovených platným autorským 
zákonem a publikační politikou CERGE-EI 

Naplňování obsahu IR



• prostudovat a zpětně reportovat velké množství dokumentů 
v angličtině

• analýza domácího prostředí - vytipování nových partnerů pro 
podporu plnění výchozích podmínek a dílčích řešení grantu

• komunikace s mateřskou institucí a získání souhlasu 34 
autorů k uložení jejich záznamů

Organizační stránka



• výzkumný grant NEEO končí v březnu 2010

• existence a budoucnost portálu zajištěna smlouvou mezi 
vedením sítě NEREUS a Národní knihovnou Holandska, na 
jejíž server bude EO přemístěn od 1. 1. 2010, a která se stane 
novým kontaktním místem pro přispěvatele



Děkujeme za pozornost
(hana.pessrova@cerge-ei.cz)
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