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Madame Tussauds, London, 2011 
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Kvalita, kredibilita 

 Zastupujeme přední producenty EIZ a agregátory 



... a další! 

Zahraniční informační zdroje 
– naši partneři 



Kvalita, kredibilita 

 Zastupujeme přední producenty EIZ a agregátory 

 Kvalita obsahu sama o sobě nestačí, přidáváme 
kvalitní sluţby 

 Obchod uzavírají dvě strany (a kaţdá by měla 
něco získat) 



Naši zákazníci 

Všechny veřejné VŠ v ČR 

Soukromé VŠ (UNYP, BIBS a další) 

Ústavy Akademie věd ČR 

Výzkumné ústavy 

Vládní instituce 

Soukromé firmy 



Konsorcia  
(a podpora ze strany AiP) (1) 

 AiP má bohaté zkušenosti s konsorciálními 
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 AiP má bohaté zkušenosti s konsorciálními 
licencemi (LI, 1N, INFOZ) 

 Byli jsme u prvních konsorcií v ČR 

 1997: Patrologia Latina Database (CD + online) 

 1998: Ovid (online) 

 Konsorcia bez státní dotace: funguje to! 

 PQ 5000/PQ Central (2004-2009) 

 Oxford Music Online (2006-) 

 Science (2006-) 



Konsorcia  
(a podpora ze strany AiP) (2) 

 Partneři AiP jsou si vědomi rozdílné finanční 
situace u nás a ve světě 

 CÍL AiP: Dojednat optimální variantu v daném 
případě 

 Obsah 

 Šíře a typ licence 

 Slevy 

 Efektivní podpora 



Konsorcia  
(a podpora ze strany AiP) (3) 
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www.infozdroje.cz 



www.proquest.cz 





Konsorcia  
(a podpora ze strany AiP) (3) 

 Zpřístupněním EIZ spolupráce nekončí 

 AiP se mění z dodavatele (prostředníka 
producenta a zákazníka) v konzultanta, který 
nabízí sluţby: 

 Zpracování statistik 

 Propagace (distribuce tištěných materiálů, školení na 
místě nebo online – WebEx, překlady, alerty, RSS) 

 Provázání s dalšími EIZ (OPAC, e-journals atd.) 

 Technická podpora (vzdálený přístup, změny nastavení, 
evidence administračních údajů, informace o změnách 
v platformách atd.)                                                  
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Konzultace 

 Odbornou radou přispějeme osobně, telefonicky, 
e-mailem... 

 … Na zemi, na vodě, ve vzduchu, na kole... 

 … Na přání i netradiční formou 

 Někdy jsou nezbytné i důmyslné převleky 











Kompetence 
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Kompetence 

 AiP = kombinace inţenýrsko-přírodovědného a 
filozoficko-knihovnického pohledu na svět (a EIZ) 

 Pravidelný draft mladých, neokoukaných tváří 
samozřejmostí! 

 Minimální fluktuace → stabilita 

 Vzájemná zastupitelnost 





Kreativita 

 Nenabízíme jen jedno řešení, hledáme řešení, 
které je optimální pro Vás 

 Stačí, kdyţ nám dáte vědět své poţadavky a 
potřeby 

 „Nejde“ je v AiP na indexu 

 Kurzy kreativity v podání AiP   











Závěr  
aneb Co si máte od nás odnést 

kvalitní obsah   

+   

kvalitní sluţby   

= 

Albertina icome Praha 




