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ÚK ČVUT nabízí možnost Open Access publikování v Digitální knihovně ČVUT (DK ČVUT).

ČVUT nabízí dvě možnosti publikování:
komerční publikování (tištěné i elektronické) - zajišťuje CTN
elektronické publikování v režimu Open Access - zajišťuje ÚK ČVUT
V DK ČVUT můžete zveřejnit:
odbornou knihu
skripta
učební nebo cvičební materiály
konferenční sborník
Výhody zveřejnění v DK ČVUT:
Publikace bude zpřístupněna a vyhledatelná centrálně z jednoho místa přes celé ČVUT.
Publikace splní všechny běžné publikační standardy - ORCID, DOI, Licence CC, ISBN.
Publikace bude mít všechna potřebná metadata uložena ve standardním formátu a plně
interoperabilní s celosvětovými vyhledávači a indexy.
Publikace bude dohledatelná běžnými vyhledávači (Google, Google Scholar).
Publikace bude registrovaná v Katalogu ÚK ČVUT.
Publikace bude indexovaná vyhledávači/registry Open Access publikací (CORE, BASE,
Unpaywall) a bude vyhledatelná akademickými vyhledávači odborných informací (např. Summon)
Publikace bude registrovaná ve V3S.

Postup publikování:
ÚK ČVUT vám může nastavit všechny nezbytné publikační standardy a vytvořit informační stránku
vaší publikace podle současných mezinárodních publikačních zvyklostí.
Připravenou publikaci vám ÚK vloží prostřednictvím V3S do DK ČVUT a zajistí, aby v obou
systémech byly správně zapsány všechny potřebné informace. Záznam ve V3S pak můžete libovolně
upravovat s ohledem na další vykazování např. vůči RIV.
Podrobnější informace najdete na webové stránce ÚK ČVUT: Publikování OA knih na ČVUT.

Mgr. Lenka Hrdličková, PhD.
PhDr. Helena Kováříková

E-KNIHY ZA ČASŮ KORONAVIRU
Epidemie koronaviru přiměla studenty a pedagogy ČVUT vzdělávat se a pracovat zpoza
obrazovek svých počítačů v prostředí svého domova. Fyzická návštěva knihovny a vypůjčení
tištěných knih byly téměř nemožné. A konec v nedohlednu. Pro všechny uživatele jsme proto
připravili pomocníka při distančním studiu.
Protože i zarytí zastánci vůně tištěných knih museli vzít zavděk jejich elektronickou alternativou,
léta budovaný fond e-knih ÚK ČVUT tak nachází uplatnění víc než kdy před tím. Nabízíme vám
přístup k více než 60 000 titulům e-knih. Část z nich je dostupná trvale, jiné v rámci
předplatného odborných databází. Pro rychlou orientaci v nabídce různých vydavatelů
a platforem slouží Průvodce e-knihami na ČVUT.
Vydavatelé na nastalou situaci často reagovali volným zpřístupněním svých databází.
Aktuálně dostupné e-zdroje a služby neustále revidujeme a vy se o nich můžete dozvědět
na našem blogu E-zdroje dostupné během "koronaviru".
Poptávka studentů po elektronické verzi skript může být uspokojena díky Národní knihovně
ČR, která uzavřela dohodu s kolektivními správci autorských práv (DILIA, OOA-S) a získala také
souhlasné stanovisko Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Studentům je tímto zpřístupněna
Národní digitální knihovna (NDK), kde se nachází i některá skripta ČVUT. Dohoda se vztahuje
i na sbírky dalších českých knihoven (např. NTK, AV ČR).
Na jaře si mohli studenti vyzkoušet digitální knihovnu BOOKPORT vydavatelství GRADA,
jež obsahuje knihy v českém jazyce, které v našem portfoliu postrádáme nejvíce. Zájem byl
enormní, a proto jsme zajistili přístup až do konce roku a díky projektu CzechElib budeme
přístup zajišťovat i nadále.
Fond e-knih se snažíme neustále rozšiřovat a vítáme vaše tipy na tituly, které ke své práci
potřebujete. Také zajišťujeme zkušební přístupy, a na základě zpětné vazby od vás se pak
můžeme rozhodnout pro nákup či předplatné nové databáze. Mezi nově zakoupené zdroje patří
například SPIE a Statista.

Aktuální seznam zkušebních přístupů najdete na našich webových stránkách.
Poptávka po e-knihách bude určitě dále růst, a z toho důvodu pro vás v následujícím roce
chystáme novou metodu nákupu e-knih Demand Driven Acquisition (DDA) v rozhraní
ProQuest Ebook Central.
Nemůžete nějakou e-knihu najít? Máte tip, co v naší knihovně chybí?
Kontaktujte: tereza.sorejsova@cvut.cz.
Jak se dostat k e-knihám z domova?
Co je DRM?
Můžu si e-knihu stáhnout?
Co je e-výpůjčka?

PRŮVODCE
E-KNIHAMI
na ČVUT
Mgr. Tereza Šorejsová

Dotazy pište na: knihovna@cvut.cz
Sledujte nás na sociálních sítích:

