E-booky
v nabídce knihoven
Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV

co je to e-book?


kniha v digitální podobě



většinou ve formátu PDF nebo ePUB





online – podobné použití jako u časopiseckých
databází
offline – DRM ochrana

co je to e-book?
DRM – Digital Rights Management




technická řešení, jejichž účelem je kontrolovat či
omezovat používání obsahu digitálních médií
(hudba, filmy, hry, ale i elektronické knihy)
u knih určených pro offline výpůjčky: Adobe
DRM – omezení tisku, vykopírování textu a
především výpůjční lhůta

co nám distributoři nabízí?


různé modely akvizice: nákup, předplatné, PDA
(Patron Driven Acquisition)



licence: jeden nebo více uživatelů současně



zpřístupnění pouze online nebo online i offline



současná nabídka pro ČR: ebrary, EBSCO,
Wiley, Elsevier a možná další



ebrary a EBSCO – online i offline



Wiley a Elsevier – pouze online

nabídka v KNAV

nabídka v KNAV



předplatné 70.000 titulů – Academic complete



pohyb +/- 1000 titulů měsíčně



multilicence



10 výpůjček na 14 dní s předčasným vrácením



vzdálený přístup

nabídka v KNAV

ACADEMIC COMPLETE
Předplacená kolekce obsahující více než 70 tisíc
odborných elektronických knih ze všech vědních
oborů z produkce 300 nejvýznamnějších
světových vydavatelů odborné a vědecké literatury
(Elsevier, Oxford University Press, Sage,
Springer, Wiley a další)

nabídka v KNAV




66 zakoupených titulů
3-4 tisíce volných titulů od vydavatelů - mohou
se měnit



single licence



50 výpůjček na 1-7 dní



vzdálený přístup

nabídka v KNAV





Do fondu KNAV je v současné době trvale zakoupeno
66 elektronických knih z předmětových kolekcí
behaviorální vědy, biologie, lékařství a filozofie.
Tyto tituly lze vyhledat zadáním rešeršního dotazu:
FT Y NOT FB Y
Dále je zpřístupněna kolekce v rozsahu 3-4 tisíc
elektronických knih, které v rámci EBSCO eBooks
poskytují vydavatelé zdarma. Skladba této kolekce není
stálá, vydavatelé mohou své tituly kdykoli zcela stáhnout
či nahradit jinými.

nabídka v KNAV



71 zakoupených titulů z 12 tisícové kolekce



špatné vyhledávání



seznam na webu KNAV



pouze online



vzdálený přístup

nabídka v KNAV

Výběr 71 elektronických knih vydaných v roce
2011 nakladatelstvím Wiley-Blackwell, které jsou
trvale zakoupeny do fondu KNAV. Jedná se
o e-knihy v anglickém jazyce se zaměřením
především na lékařství, vědy o živé přírodě
a chemii, z humanitních a společenských věd
pak na filozofii, psychologii, sociologii
a behaviorální vědy.

nabídka v KNAV


KNAV připravuje vyhledávání ve všech zdrojích Vufind

jak funguje offline výpůjčka?


programové vybavení – Adobe digital editions
(BlueFire Reader, Aldiko)

jak funguje offline výpůjčka?
nutné registrace



Adobe ID
registrace
u distributora
(ebrary, EBSCO)

jak funguje offline výpůjčka?


registrovaný uživatel knihovny



autorizovaný program (ADE, BFR, Aldiko...)



registrovaný a přihlášený uživatel u distributora



vyhledá titul







stáhne soubor .acsm (link pro vygenerování a stažení
PDF s DRM ochranou)
.acsm je asociován s ADE, BFR, Aldiko...
stažení proběhne mezi Adobe Content Server
a autorizovaným programem na čtení e-knih

jak funguje offline výpůjčka?

vypůjčení do počítače


Instalace Adobe Digital editions (ADE)
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/

vypůjčení do počítače


Autorizace ADE pomocí Adobe ID

vypůjčení do počítače


vyhledání titulu – ebrary

vypůjčení do počítače


vyhledání titulu – ebrary

vypůjčení do počítače


stažení titulu – ebrary

vypůjčení do počítače


vyhledání titulu – EBSCO

vypůjčení do počítače


vyhledání titulu – EBSCO

vypůjčení do počítače


stažení titulu – EBSCO

vypůjčení do počítače


stažení titulu – ADE x Adobe Content server

vypůjčení do e-ink čtečky
e-ink čtečka v ADE
• autorizace čtečky Adobe ID z ADE

vypůjčení do e-ink čtečky


vypůjčení přetažením titulu na čtečku

vypůjčení do tabletu
iOS (iPad)


vše funguje bez problémů, obdobně jako na PC



místo ADE BlueFire Reader (autorizace)

vypůjčení do tabletu
Android


EBSCO bez problémů (Opera, Firefox)



ebrary nepodporuje stažení pro Linux (Android)



stažení souboru .acsm do PC



zkopírování do tabletu



otevření v BlueFire Reader nebo Aldiko



tablet musí být připojen k internetu

vypůjčení do tabletu

ostatní práce se zdroji


online čtení



tisk



ukládání částí do PDF



posílání e-mailem



Adobe Acrobat Reader (EBSCO, Wiley)

ostatní práce se zdroji

bez registrace



vyhledávání, čtení,
tisk (max. 40 str.)
s registrací



ukládání do PDF
(max. 40 str.)
offline výpůjčka

ostatní práce se zdroji



bez registrace
vyhledávání, čtení (Acrobat plugin),
tisk (pouze do PDF),
zaslání PDF e-mailem
(obojí někdy až 60 str.)



s registrací
rezervace vypůjčeného
titulu
offline výpůjčka

ostatní práce se zdroji



není nutná registrace



vyhledávání v celém zdroji



seznam zakoupených na webu KNAV
přímé linky i linky pro vzdálený přístup



zobrazení titulu po kapitolách v PDF

srovnání

závěr

závěr

děkuji za pozornost

