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1

Zpráva o průběhu řešení projektu v roce 2010
Cíle projektu v roce 2010:
1. Kontinuita zpřístupnění zdrojů
2. Propagace projektu/zdrojů na odborném fóru
Cíle byly splněny, viz nárůst statistických údajů a přehled přednesených příspěvků řešitelky zveřejněné na
http://www.techlib.cz/cs/689-elektronicke-zdroje-konsorcia-ntk/.
Změny 2010:
•
Na žádost MŠMT byl podepsán Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí podpory projektu VZ09003
upravující poskytnutí finančních prostředků dotace. V roce 2010 byly MŠMT poskytnuty prostředky
projektem požadované na rok 2011 a provedena úhrada celokonsorcionálních plateb 2011 formou
předplatného. V roce 2011 tedy zbývá uhradit vklad institucí. Na deformaci meziročního procentuálního
rozložení vkladu a dotace v rámci řešení projektu v letech 2010 a 2011 bylo MŠMT upozorněno, na
dodržení procentuálního rozložení kumulovaného za celou dobu řešení tato finanční změna nemá vliv.
Ve druhé polovině roku 2010 proběhla v NTK všesprávní kontrola MŠMT, jejímž cílem byla mimo
jiné i kontrola finančních toků v rámci projektu VZ09003. Kontrola shledala tuto oblast bez
připomínek .
Průběžná zpráva o řešení projektu v roce 2010 byla dána členům Rady na místě k nahlédnutí.
Informace

2

Informace o cílech projektu v roce 2011
Cíle projektu v roce 2011:
1. Kontinuita zpřístupnění zdrojů
2. Propagace projektu/zdrojů formou článku v odborném periodiku
3. Příprava řešení zpřístupnění EIZ projektu po ukončení období řešení projektu VZ 09003
Ad 2. Řešitelka předpokládá k publikování článku využít některý z českých elektronických odborných titulů
Ad 3.
Současný stav:
•
Licenční smlouvy byly dojednány s platností až do konce roku 2013 (výhoda lepší ceny
v pětiletém období), nebude-li prokazatelně na program INFOZ navazovat jiný dotační
program, je nutné smlouvy vypovědět (termín srpen 2011)
•
EIZ projektu VZ09003 nebudou předplaceny i na rok 2012
Zdůvodnění: hodnota roční finanční dotace celého programu INFOZ je cca 170 mil. Kč,
potřebné prostředky dotace (tj. bez členských vkladů) na pokrytí EIZ VZ09003 při zachování
současného rozložení plateb institucí v poměru dotace/vklad a kurzu koruny je v roce 2012
cca 95 mil. Kč (včetně DPH), v roce 2013 cca 108 mil. Kč (včetně DPH).

V případě podání projektové žádosti o pokrytí těchto zdrojů i pro rok 2012 by nutně došlo
k radikálnímu zmenšení počtu dotovaných projektů v rámci programu. Ačkoliv měla NTK
dojednané smlouvy na přístup k EIZ projektu i na rok 2012 (viz výše) a žádost o poskytnutí
prostředků byla bez námitek konzultována s MŠMT, NTK se rozhodla o tyto prostředky
z důvodu umožnění širšího pokrytí informační infrastruktury VaVaI, nepožádat.
•
Finanční konsorcionální modely na úhradu zdrojů od Elsevier Science jsou, ačkoliv se jedná o
oddělené smlouvy, provázány. Díky vyjednávání přístupu do ScienceDirect a Scopus
vedenému společně, bylo dosaženo výrazné (až 50%) slevy na úhradu přístupu do citační
báze Scopus.
Možnosti řešení:
•
Podání projektu v rámci programu OP VaVpI, výzva 4.3, http://www.msmt.cz/file/14520
Termíny: předpoklad vyhlášení v polovině roku 2011, předpoklad podpisu smluv o řešení a
poskytnutí prostředků v polovině roku 2012.
Problematický fakt: OP VaVpI vylučuje jako oblast podpory region Praha, pražské instituce
mohou v rámci konsorcií vystupovat pouze jako nefinanční partneři, tj. členství v konsorciích
si pražské instituce budou muset hradit plně ze svých rozpočtů.
Předběžně NTK konzultovala předání/vymístění řešení projektu z Prahy do jiné instituce. Bez
úspěchu.
•
Program navazující na současný INFOZ. Podle ústních informací se takový program na MŠMT
chystá, předpoklad vyhlášení v roce 2012 pro pokrytí zdrojů od roku 2013.
•
Možnost překlenutí období roku 2012 (tj. období, kdy není finančně pokryto zpřístupnění
zdrojů projektu VZ09003) formou poskytnutí přímé účelové dotace NTK (řešení použité v roce
2009), je zatím pouze možností spekulativní.
Informace
3

Příprava setkání všech členů konsorcií projektu VZ09003
•
Časový rozvrh, místo
30. 3. 2011, 10:00 – 13:00 hod.
Ballingův sál NTK
•
Návrh programu
o Zpráva o řešení projektu 2010, 2011 (Žižková)
o Posttermination access, archívy, e-DA, systém zpřístupnění (oddělení projektů a inovací NTK)

o
o

Přestávka

EIZ projektu VZ09003 po 31. 12. 2011 (Žižková)
Diskuse

Pozvánka členům konsorcií bude zaslána prostřednictvím elektronické konference
konsorcia @mail.ntkcz.cz
Informace
Úkol
4

Řešitelka

30.3.
2011

Archivy a posttermination access (projekt e-DA)
•
Institucionální archívy
Členky Rady projektu VZ09003 vznesly požadavek na zpřístupnění EIZ, na které mají jednotlivé instituce
nárok v rámci posttermination access, oprávněným registrovaným uživatelům členských institucí konsorcií
(nejlépe na IP adresu) a NE pouze knihovnám jako celku (systém VPK). Omezení přímého přístupu k plnému
textu pro registrované uživatele členských institucí na zprostředkovaný (službou EDD) považují za zásadní
problém.
Rada doporučila řešitelce, aby na chystaném setkání členů konsorcií, viz bod 3 zápisu, bylo velmi
zdůrazněno, do jakých archivů mají jednotliví členové v rámci posttermination access přístup (např., že
rozhodně NE do Full collections, ale pouze do svých odběrů za dobu trvání konsorcia apod.).
Přehled podmínek posttermination access již od poloviny roku 2010 visí na stránkách projektu:
http://www.techlib.cz/default/files/download/id/1531/posttermination-access.pdf
•

Doporučení k otázkám řešitelů projektu zpřístupnění archívů konsorcií NTK položených Radě projektu
VZ09003
o Zpoplatnění služby zpřístupnění konsorcionálních archívů nečlenským institucím:
Nechť se tato služba řídí obvyklým a zaběhnutým ceníkem systému VPK
o Úhrada za založení konta ve VPK nechť se řídí obvyklým a zaběhnutým ceníkem systému VPK a

•

to i pro konsorcionální knihovny, které doposud nemají konto ve VPK
Prezentace systému zpřístupnění (využití programového prostředí systému VPK)
NTK
Informace
Úkol
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31.12.
2011

Různé
Konsorcia a NTK
http://www.techlib.cz/cs/689-elektronicke-zdroje-konsorcia-ntk
Machytková:
Dotaz k prezentaci na HOK, listopad 2010 – proč nebyla zmíněna Rada projektu VZ09003, která je poradním
orgánem řešitele projektu, ale naopak bylo prezentováno, že chybí platforma pro spolupráci.
Machytková dále upozornila, že jsou ve zmíněné prezentaci příliš jednostranně popsány aktivity týkající se
možností zajištění financování EIZ po skončení programu INFOZ. Jsou vynechány informace, že i AKVŠ se
touto problematikou zabývá. Má své zástupce v Radě projektu VZ09003, zástupci AKVŠ jsou v pracovních
týmech pro přípravu nové Koncepce knihoven do roku 2014. Vzhledem k tomu, že jsou VŠ podstatnou
složkou účastníků projektu VZ09003, mi připadá vynechání AKVŠ přinejmenším zkreslující.
Žižková:
Pozvánka: 20. 4. 2011 se v NTK bude konat druhý ročník semináře: „Elektronicky, online, na dosah… ezdroje pro techniku a přírodní vědy“.

