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České e-knihy



Osobní nákupy
• eReading.cz, Kosmas, Palmknihy 

(Alza, Datart), Apple iBookstore

• Wooky (Rajknih.cz, eBux, Arara, 
Samsung, Neoluxor ...), eLibelius, 
Virtbook, Fraus, martinus, 
floowie, ...  



Osobní nákupy

• cca. 5 tis. titulů

• https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?
key=0AhFFp6OUy4ZRdG1yRTRYWlRRd05kVkt5SWhGL
XVvS0E#gid=2
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Knihovní nákupy

• eReading.cz, Fraus FlexiLearn

• během 2012: floowie, 4 Mobile 
BookJet, LSE&ABIS Librios



Knihovní nákupy

• možná: Wooky, EBSCO, 3M, Bilbary, 
Skoobe, booquo, ...

• https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?
key=0AhFFp6OUy4ZRdG1yRTRYWlRRd05kVkt5SWhGL
XVvS0E#gid=1

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhFFp6OUy4ZRdG1yRTRYWlRRd05kVkt5SWhGLXVvS0E#gid=1
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eReading.cz
• UU-FTE

• PDF, ePub

• sociální DRM

• lokální účty / Shibboleth

• XML feed pro SFX









FlexiLearn, floowie, 
BookJet, Librios ...
• 1U, xU, prezenční

• proprietární DRM, Adobe DRM

• on-line čtečka, mobilní webová 
aplikace

• mobilní aplikace



Projekty NTM a 
NKP 

• NTM

• 2012, VISK, Jana Římanová

• NKP

• 2012-2015, NAKI, Tomáš Svoboda



Tipy k akvizici



Strategie, postupy

• preference elektronické verze

• jednání s nakladateli

• akviziční plán

• ad-hoc podle požadavků pedagogů a 
čtenářů, PDA



El. knihy na UK

• přes 120 tis. titulů

• ebrary, EBSCO, Gale, Wiley, Ovid, 
Oxford, Kluwer, Springer, Knovel, 
Literature Online, Elsevier Science 
Direct, Thieme, eReading.cz, ...



Akvizice podle 
katalogu

• ebrary, EBSCO, Overdrive





Využití SFX v 
akvizici

• tituly napříč databázemi a 
poskytovateli

• vyhledání podle ISBN, názvu, autora, 
nakladatele, oboru







Kritéria výběru

• 1U, xU, UU-FTE, Pay-per-view

• prezenční zpřístupnění

• trvalý nákup, předplatné

• zpřístupnění ve vlastním systému



Kritéria výběru

• jednání poskytovatele při nákupu a 
zkušenost s podporou

• cena



Kritéria výběru

• DRM - Adobe, proprietární, sociální, 
fragmentace

• Shibboleth

• záznamy pro katalog



Kritéria výběru

• podpora pro SFX (OpenURL 
linkservery)

• podpora pro Primo Central 
(centrální indexy)

• statistiky - COUNTER, SUSHI



Kritéria výběru

• přehlednost webového rozhranní

• mobilní webová aplikace

• mobilní aplikace

• upload vlastních dokumentů



Dotazy?

• Jana Matějková

• jana.matejkova@ff.cuni.cz

• Ing. Jiří Pavlík

• pavlik@cuni.cz
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