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F3 A
Průběžná zpráva o realizaci projektu za rok 2005
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“.
V souladu s cíli stanovenými v návrhu projektu byly v roce 2005 řešeny následující okruhy:
• zajištění bezproblémového provozu a přístupu pro členy konsorcií;
• poskytnutí přístupu ke statistikám jednotlivým členům konsorcií;
• popularizace licencovaných zdrojů.
V rámci řešení tohoto projektu byly v roce 2005 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 CZ, která pro STK
zajišťuje 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 souvisejících jednotlivými členy konsorcia vydavatelům, s
jednáním o náhradách a odstranění výpadků jednotlivých služeb, atd.
Veškeré statistiky za rok 2005 za všechna provozovaná konsorcia jsou přístupné na adrese:
http://www.portalstm.cz/Koord/.
Springer Verlag
Přístup do elektronických verzí plných textů nakladatelství Springer Verlag (dále jen Springer)
prostřednictvím služby SpringerLink probíhal v roce 2005 již podle nových licenčních podmínek. V
roce 2004 platila ještě naprosto bezprecedentní celostátní multilicence založená na platbě za
elektronický přístup za všechny členy konsorcia bez jakékoliv finanční účasti jednotlivých členů. Tato
licenční smlouva byla dojednaná v rámci řešení projektu LI200028, jehož řešitelem byla rovněž Státní
technická knihovna.
Nová smlouva již striktně staví na předplatném jednotlivých členů konsorcia, resp. na platbách za
elektronický přístup k titulům předpláceným jednotlivými členy konsorcia, přičemž tištěné verze titulů
periodik je možné pořídit se slevou 75 % z katalogové ceny. Z účelových prostředků projektu je
hrazen poplatek za vzájemný, křížový přístup do titulů předplacených všemi členy konsorcia.
Vyšší finanční spoluúčast vedla ke snížení počtu členů konsorcia z 91 (rok 2004) na 71 a redukoval se
tak jen na ty instituce, pro něž jsou tituly tohoto nakladatelství klíčovými. Pro ty instituce, pro
něž účast v tomto konsorciu byla podle podmínek nové smlouvy finančně příliš nákladná (např.
elektronické časopisy nakladatelství byly z hlediska profilu instituce jen doplňkovým zdrojem,
instituce sama nemá žádná předplatná titulů tohoto nakladatelství apod.), existuje řešení v rámci nové
smlouvy prostřednictvím smluvně povoleného poskytování služeb MVS přímo z elektronické formy
vystaveného dokumentu v rámci zabezpečeného přenosu dat – např. systémem služeb Virtuální
polytechnické knihovny (VPK).
V květnu 2005 proběhl ve Školicím středisku STK hojně navštívený seminář s informacemi o nových
možnostech práce se systémem SpringerLink. Prezentace pana Franse Lettenströma (SpringerLink
Licensing Manager) je přístupná na adrese: http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-springer.asp.
Provoz této služby probíhal v roce 2005 bezproblémově.
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Základní podmínky smlouvy:
Počet přístupných titulů
Hloubka retrospektivy
Cenový strop (price cap)
Počet členů v roce 2005
Fluktuační pásmo
MVS
Vzdálený přístup – remote access
Poskytnuté archivy
Statistický server

426
Celá kolekce, bez omezení
6,5 %
71
0%, povinnost udržení objemu předplatného jednotlivými
členy konsorcia
Povolena elektronicky prostřednictvím zabezpečeného serveru
Povolen
Po ukončení licence garantován přístup do titulů
předplácených účastníky konsorcia a publikovaných během
trvání platnosti smlouvy, tj. 2005 – 2008
Statistiky ve formátu COUNTER

V roce 2005 zprovoznil SpringerLink dlouho slibovaný statistický server se statistikami ve formátu
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 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.
V roce 2005 stáhlo 71 členů konsorcia celkem 68 277 článků z celkem 462 titulů . V roce 2004 to bylo
46 998 článků z 501 přístupných titulů 91 členy konsorcia. Z jednoduchého srovnání těchto čísel
vychází meziroční nárůst využití služby SpringerLink o více než 32 % a to přesto, že došlo
k faktickému úbytku počtu členů.
Počet stažených článků, členů konsorcií a přístupných titulů ukazuje následující graf:
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Hlavní důvody pro poměrně velké množství stáhnutých článků v počátečních dvou letech existence
konsorcia jsou dva. Platily velmi výhodné podmínky celostátní licence a s tím souvisí i druhý důvod:
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velké množství institucí připojených do konsorcia bez potřeby vlastní finanční spoluúčasti často
službu využívalo pro potřeby výuky v rámci kurzů informační výchovy apod.
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 426 přístupných titulů nakladatelství
Springer je poměrně různorodé, největší podíl mají tituly z oblasti lékařství (cca 1/3). Tomu odpovídá
i počet stažených článků a profil uživatelů, kteří službu nejvíce využívali. Celkem 16 titulů z kolekce
Springer (tj. 3,7 %) vykazovalo v roce 2005 nulové využití. Jednalo se především o tituly vycházející
pouze v elektronické verzi.
Kluwer Academic Publishers
Na začátku roku 2005 došlo ke sloučení nakladatelství Kluwer Academic Publishers (dále jen Kluwer)
a Springer. Na začátku února 2005 byla ze systému KluwerOnline přesunuta data do systému
SpringerLink, jehož prostřednictvím je nadále poskytována služba přístupu k plným textům titulů
nakladatelství Kluwer. Také statistické servery byly sloučeny, přístupová adresa ke statistikám služby
SpringerLink a KluwerOnline je sice stejná, ale pro každý z výstupů je nutné zadat jiné
administrátorské heslo.
Ačkoliv výše popsané sloučení dvou velkých nakladatelství bylo velkou změnou, přesto nakladatelství
Springer dokázalo zajistit hladký provoz systému, bez výpadků a ztrát dat a unikátních nastavení.
Základní podmínky smlouvy:
Počet přístupných titulů
Hloubka retrospektivy
Cenový strop (price cap)
Počet členů v roce 2005
Fluktuační pásmo
MVS
Vzdálený přístup – remote access
Poskytnuté archivy
Statistický server

704, celá kolekce
Od ročníku 1997
6%
42
0%, povinnost udržení objemu předplatného jednotlivými
členy konsorcia
Povolena elektronicky prostřednictvím zabezpečeného serveru
Povolen
Po ukončení licence garantován přístup do celé kolekce titulů
publikovaných během trvání platnosti smlouvy, tj. 2004 – 2008
Statistiky ve formátu COUNTER

Pro práci se statistickým serverem KluwerOnline platí totožné podmínky jako pro službu SpringerLink
včetně možnosti individuálního nastavení zpřístupnění titulů knihovnou autorizovaným vzdáleným
uživatelům. Statistické výstupy jsou poskytovány bez technologických prodlev.
V roce 2005 stáhlo 42 členů konsorcia 46 780 článků (v roce 2004 38 členů 81 045 článků)1. Jedna
členská instituce dokonce nevykazuje žádné využití služby, ačkoliv z její strany nezazněla žádná
stížnost či požadavek na provoz systému a její zástupci se zúčastnili jarního semináře o službách
systému.
V konsorciu jsou rovnoměrně zastoupeny ústavy AV ČR a vysoké školy, nemocnice; lékařská zařízení
a samostatné knihovny představuje pouze 5 knihoven. Oborové zaměření kolekce nakladatelství
Kluwer je různorodé, tituly jsou v oblasti přírodních a technických věd rovnoměrně rozloženy. Pouze
8 titulů z celé kolekce (tj. 1,1 %) zůstalo v roce 2005 nevyužito.
1 Širší statistické sledování využití služby zatím není k dispozici, licenční smlouva byla pro konsorcium v ČR
poprvé podepsána v roce 2004.
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John Wiley & Sons
Licenční smlouva s nakladatelstvím John Wiley & Sons (dále jen Wiley) na období 2005 – 2008
umožnila, ostatně tak jako veškeré dosavadní smlouvy s tímto nakladatelstvím2, koordinaci
duplicitních titulů odebíraných jednotlivými členy konsorcia v rozsahu 10 % finančního objemu
předplatného konsorcia za současného zachování celkového finančního objemu konsorcia. Předplatná
jednotlivých členů zůstanou zachována včetně výhody 90% slevy na tištěnou formu časopisů a práva
přístupu k archivům vyměněného titulu, rozšíří se však množství titulů přístupných konsorciu. Do
koordinace se v roce 2005 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.
Informace o novinkách v systému Interscience se účastníci konsorcia, resp. kontaktní osoby – lokální
administrátoři, dozvídají z Wiley Interscinece Newsletter, který je pravidelně zasílán prostřednictvím
elektronické konference (wiscience@wiley.com).
Základní podmínky smlouvy:
Počet přístupných titulů
Hloubka retrospektivy
Cenový strop (price cap)
Počet členů v roce 2005
Fluktuační pásmo
MVS
Vzdálený přístup – remote access
Poskytnuté archivy
Statistický server

194
Od ročníku 1997
5%
35
10 % finančního objemu předplatného konsorcia je možné pro
následující rok obměnit, celkový finanční objem konsorcia
však musí být zachován
Povolena elektronicky prostřednictvím zabezpečeného serveru
Povolen
Po ukončení licence garantován přístup do titulů
předplácených účastníky konsorcia a publikovaných během
trvání platnosti smlouvy, tj. 2004 – 2008
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 2005 bez výpadků a statistická sledování jsou poskytována bez jakýchkoliv
prodlení. V tomto období stáhli členové konsorcia celkem 85 894 plných textů článků a 90 493
abstraktů.

Počet stažených článků a členů konsorcií ukazuje následující graf:
2 Smlouva na období 2002 – 2003 v rámci řešení projektu LI01018 STK a „překlenovací“ smlouva na rok 2004.
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V roce 2004 se počet členů konsorcia s novou licenční smlouvou ztrojnásobil. Je zajímavé, že nárůst
počtu stažených článků je jen přibližně dvojnásobný. Původních 10 členů konsorcia zůstalo členy i v
konsorciu podloženém novou smlouvou a počet jimi stažených článků je v průběhu let přibližně
stejný. Nelze než konstatovat, že noví členové nejsou tak „pilní“ ve využívání této služby jako
původní desítka.
V roce 2005 byl provoz této služby bezproblémový.
Elsevier Science
Cenový a licenční model smlouvy s nakladatelstvím Elsevier Science (dále jen Elsevier) na přístup
k elektronickým titulům prostřednictvím služby ScienceDirect je velmi komplikovaný. Technická
náročnost zajištění správného nastavení přístupů jednotlivých členů konsorcia vedla již v roce 2004
nakladatelství k několika kompenzacím za nedodržení termínů vyplývajících ze smlouvy. 3 Největším
(avšak již na konci roku 2004 tušeným) problémem se v 1. pol. roku 2005 stalo jednání o možnosti
přehodnotit obsah pěti zhruba tématicky členěných kolekcí Unique Title List (dále UTL), které
obsahují předplácené i nepředplácené tituly, které jsou pro vybranou tématickou skupinu institucí
důležité. Každý člen konsorcia Elsevier má přístup ke svým předpláceným titulům a k titulům jedné
UTL kolekce.
Ačkoliv výběr titulů do UTL kolekcí proběhl pod vedením odborné komise pro elektronické
informační zdroje AKVŠ (www.akvs.cz), teprve ostrý provoz na podzim 2004 odhalil nedostatky
v pokrytí některých oborů. Od ledna do začátku dubna roku 2005 zástupci STK a Suweco CZ
(www.suweco.cz, administrátor konsorcií 1N04124) 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 adrese:
http://www.portalstm.cz/Koord/).
Současně s přípravou seznamů titulů časopisů pro „nové“ UTL kolekce probíhalo intenzivní jednání
3 Např. otevření přístupu do titulů tzv. Freedom collection (tj. 90 % veškerých elektronických titulů
nakladatelství) vydaných v období 1993 – 2003 na období listopad – prosinec 2004.
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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, přesto se s novým nastavením přístupů pro členy
konsorcia pracovníci nakladatelství Elsevier zcela technicky nevyrovnali. Na začátku ledna 2006 mají
korektní nastavení přístupu jen někteří členové konsorcia a administrátor (Suweco CZ) zjišťuje stav a
připravuje reklamaci, která se bude týkat i řešení přístupu do archívů získaných jednotlivými účastníky
z předchozích smluv s nakladatelstvím Elsevier a Academic Press (tituly jsou nyní přístupné na adrese
http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-elsevier.asp)
Semináře o novinkách nakladatelství Elsevier proběhly v dubnu a září v Praze (Školicí středisko
Národní knihovny ČR a Státní technické knihovny) a v Brně (Vysoké učení technické). Obsah
seminářů se týkal nejen novinek v systému ScienceDirect, ale i propagace nového nástroje pro práci
s elektronickými zdroji nazvaného Scopus.
Základní podmínky smlouvy:
Počet přístupných titulů
Hloubka retrospektivy
Cenový strop (price cap)
Počet členů v roce 2005
Fluktuační pásmo
MVS
Vzdálený přístup – remote access
Poskytnuté archivy
Statistický server

Předplatné jednotlivého účastníka + UTL kolekce podle
příslušnosti účastníka
Od ročníku 1994
5%
73
0%, povinnost udržení objemu předplatného jednotlivými
členy konsorcia
Povolena elektronicky prostřednictvím zabezpečeného serveru
Povolen
Po ukončení licence garantován přístup do vlastních
předplacených titulů od ročníku 1995
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, které bylo jednotlivým účastníkům konsorcia oznámeno ihned po spuštění této služby.
Statistický server pracoval v roce 2005 bez výpadků a poskytoval vždy aktuální informace. V průběhu
roku 2005 stáhli členové konsorcia celkem 962 525 plných textů článků.

Počet stažených článků a členů konsorcií ukazuje následující graf:
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Sedminásobný nárůst počtu členů konsorcia Elsevier s podpisem nové smlouvy v roce 2004
neznamenal stejně vysoký nárůst ve využití služby ScienceDirect, počet stažených článků byl oproti
roku 2003 vyšší jen trojnásobně. V roce 2005 se počet členů nezměnil a využití služby stouplo o 32 %
přesto, že celý podzim ScienceDirect řešil potíže spojené s nastavováním správných přístupů
jednotlivých členů konsorcia do systému.

Popularizace licencovaných zdrojů
V roce 2005, tak jako v roce 2004, základní informovanost členů konsorcií zajišťoval v souladu
s podmínkami Mandátní smlouvy administrátor konsorcií (Suweco CZ) prostřednictvím hromadných
informačních e-mailů pravidelně zasílaných na adresy kontaktních osob určených účastníky
jednotlivých konsorcií.
Dalším, také již tradičním, místem, na němž se objevují veškeré důležité přehledy, zápisy z jednání a
zprávy o řešení projektu je internetová stránka , kterou STK vytvořila pro potřeby koordinace v období
příprav návrhu projektu. Také administrátor konsorcií na svých stránkách www.suweco.cz vyčlenil
pro umístění především ekonomických informací o konsorciích značný prostor. Na tyto adresy
odkazují i další „soukromé“ rozcestníky budované jednotlivými účastníky konsorcií na internetových
stránkách svých institucí s cílem poskytnout svým uživatelům co nejpohodlnější přístup k
elektronickým zdrojům s přidanou hodnotou přesnějšího oborového zaměření (např.
http://sun2.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/avcr.html Střediska vědeckých informací Fyziologického
ústavu AVČR).
Konsorcionální tituly projektu 1N04124 byly v roce 2005 oprávněným uživatelům zpřístupněny také
prostřednictvím portálů STM (Science, Technology, Medicine), JIB (Jednotná informační brána), EZB
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(Elektronická knihovna časopisů) a v rámci systému Virtuální polytechnické knihovny jsou i z těchto
zdrojů poskytovány služby neziskovým institucím. V listopadu 2005 byl také spuštěn testovací provoz
pro přístup ke konsorcionálním titulům prostřednictvím Google Scholar (http://scholar.google.com/),
který umožní uživatelům registrovaným v STK současné prohledávání titulů nakladatelství Springer,
Kluwer a Wiley.

V roce 2005 nedošlo k žádným změnám v řešení projektu oproti cílům uvedeným v návrhu projektu a
cíle na rok 2005 byly splněny.

F3 D
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Kalkulace
uznaných nákladů projektu za rok 2005, včetně podrobného zdůvodnění jednotlivých položek.
Dotace na řešení projektu byla v roce 2005 čerpána jen s drobnými změnami oproti Smlouvě o
poskytnutí podpory na projekt výzkumu a vývoje 1N04124…(dále jen Smlouva). V položce ON5,
kterou tvoří licenční poplatky vlivem kurzových pohybů koruny byla realizovaná platba nakladatelství
Elsevier o 569,90 Kč nižší. Ačkoliv se jedná o rozdíl 569,90 Kč je v tabulkové části této zprávy (1N04
formular.xls, list F_AB) v řádcích ON5, CUN a F05 vlivem zaokrouhlování částek v řádu tisíců
vykazována částka nižší o 1 tis. Kč. Naopak přesný výpočet zákonných odvodů vázaných na odměnu
řešiteli je ve skutečnosti nižší, než je na listu F_AB, buňka D14 a D15 a to o 600,- Kč. Zaokrouhlení
částky v tabulce OS2 – mzdy je vyjádřeno v tabulce o shrnutí mzdových výdajů v roce 2005 na listu
F_C. Skutečné a přesné rozložení přidělené dotace podávají následující tabulky a komentáře, do
státního rozpočtu byla v lednu 2006 navrácena částka 1 169,90 Kč.
Veškeré originály faktur a ostatních finančních podkladů jsou uloženy v archivu ekonomického
odboru STK.
Rozložení dotací, vkladů a jejich skutečného čerpání v roce 2005 podává následující tabulka:

1. Licenční
poplatky, včetně
19% DPH
2. Mzdové
prostředky
3. Zákonné odvody
a příděl do FKSP
4. Cestovné
Celkem

Rozdělení uznaných nákladů
dle Smlouvy v tis. Kč
dotace
vklad
celkem
12 144 1 200
13 344

Skutečné čerpání
(v Kč)
dotace
vklad
celkem
12 143 430,10 1 199 999,99 13 343 430,09

20

156

176

20 000,-

175 546,40

195 546,40

8

58

66

7 400,-

65 000,-

72 400,-

100
12 272

0
1 414

100
13 686

100 000,12 270 830,10

0,1 440 546,39

100 000,13 711 376,49

Komentář k jednotlivým položkám tabulky:
1. Licenční poplatky – rozpis plateb
Dotace

Skutečné čerpání (v Kč)
+ 19% DPH
vklad
+ 19% DPH

celkem

Springer
1 159 000,220 210,0
0 1 379 210,Kluwer
1 890 000,359 100,0
0
2 249 100,Wiley
648 000,123 120,10
0
0
771 120,10
Elsevier
6 507 563,1 236 437,1 008 403,39
191 596,60
8 943 999,99
Celkem
10 204 563,1 938 867,10
1 008 403,39
191 596,60 13 343 430,09
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 CZ).

9

F3

1N04124
1N2005F3.rtf

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Uchazeč:
Název projektu :
Řešitel:

Identifikační kód projektu:

Státní technická knihovna
Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných
přírodních věd pro vědu a výzkum
Mgr. Štěpánka Žižková

2. Mzdové prostředky
Z dotace programu byly nárokovány prostředky na odměnu řešiteli, které byly vzhledem ke splnění
cílů řešení projektu na rok 2005 v prosinci vyplaceny. V průběhu řešení projektů programu 1N (2004
– 2008) se dle pokynů poskytovatele dotace nekonají průběžná oponentní řízení (poskytovatel si
vyhradil právo výjimky).
Vkladem STK v této položce jsou prostředky na přepočtený stav pracovníků STK podílejících se na
řešení projektu. Personální složení tohoto týmu bylo vzhledem k reorganizaci STK realizované v 1.
pol. roku 2005 změněno a celkový úvazek ve výši 0,47 rozšířen na 0,52. Na projektu v období od
ledna do května pracovalo pět pracovníků, od června do prosince šest pracovníků. Poskytovatel dotace
(MŠMT) s touto změnou na základě žádosti řešitele projektu v dopise č.j.: 22 353/2005 – 31 souhlasil.
Text žádosti o změnu a stanovisko MŠMT jsou přílohou č. 1 této zprávy.
3. Zákonné odvody a příděl do FKSP
Povinné zákonné odvody činní 35 % a odvod do FKSP 2 % z objemu hodnoty mzdových prostředků.
Z dotace byly uhrazeny zákonné odvody a příděl do FKSP vázaný na odměnu řešiteli (taktéž hrazenou
z dotace projektu).
4. 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. V roce 2005 řešitelský tým navštívil v rámci čerpání dotace následující
akce:
Název akce

Místo

Satelitní meeting
Finsko/ Järvenpää
světového kongresu
IFLA
9th IFLA
Estonsko/ Tallinn
Interlending and
Document Supply
International
Conference
CASLIN 2005
ČR/Lednice
International
Finsko/Helsinky
Seminar
on
Collection Mapping
Zwolle Group
Velká
Británie/Londýn

Předmět jednání
Zpřístupňování
knihoven.

fondů

Náklady v tis.
Kč
hybridních
17

Zpřístupňování elektronických dokumentů
prostřednictvím
služeb
dodávání
dokumentů, mezinárodní sdílení zdrojů.

32

Digitální knihovny, služby dodávání
dokumentů – postupy, nové technologie.
Mapování fondů, zhodnocení významu
formy odborného periodika (tištěná versus
elektronická) pro uživatele.
Legislativní otázky
zpřístupnění informačních zdrojů/autorská
práva.

11

Celkem v tis. Kč

32
8
100

Cestovní zprávy s podrobnějšími informacemi ze zahraničních cest jsou přílohou č. 2 této zprávy.
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Ing. Martin Svoboda
......................................................................
jméno a příjmení statutárního zástupce uchazeče

........................................................
podpis

razítko

Mgr. Štěpánka Žižková
......................................................................
jméno a příjmení řešitele

........................................................
podpis
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