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Elektronické informační zdroje projektu
VZ09003 Národní technické knihovny
po 31. 12. 2011

Stav k 7.6.2011
V Praze dne 8.6. 2011, Nina Suškevičová
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Licenční smlouvy :

Počet členů:

Elsevier Science
Wiley Online Library
SpringerLink + knihy LNCS
Scopus

60
44
66
32

(AVČR je počítána jako 1 člen)

byly dojednány na období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2013 s možností
odstoupení . U pětileté smlouvy byla výhodnější cena.
Financování zajištěno v rámci projektu VZ09003 pouze do
31.12.2011.
K 7.6.2011 není známo žádné závazné stanovisko MŠMT
k financování od 1.1.2012
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Co bylo uděláno od 30.3.2011 do 7.6.2011:
Všem členům všech čtyř konsorcií byla rozeslána informace o ceně
pro rok 2012 a 2013 s dotací a bez dotace.
Zpětná vazba:
1 účastník by předběžně bez dotace vypověděl vše
1 účastník by předběžně bez dotace vypověděl Scopus
1 účastník potvrdil písemně setrvání v konsorciích i bez dotace.
Další krok: Všem členům konsorcii bude rozeslán dotazník, aby se
vyjádřili, zda v konsorciích setrvají
a) s dotací
b) i bez dotace
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Informační cena za jeden článek u jednotlivých vydavatelství :
Wiley/Blackwell
- jednotlivý článek 35 USD bez DPH
100 pack

5% discount off pay-per-

33.25 ea = $ 3,325

view
Re100 pack
250 pack
20%33.25
discountea = $ 3,325
28.00250
ea = $pack
7,000 20%
5% discount
off pay-per-view
discount 28.00 ea = $ 7,000 500 pack 33% discount 23.45 ea = $
500 pack
33% discount
23.45 ea =1,000
$ 11,725pack 55%
11,725 750
pack 45% discount
17.50 ea = $ 13,125
discount 15.75 ea = $15,750 1,250 pack 60% discount 14.00 ea = $
750 pack
45% discount
17.50 ea = $ 13,125
17,500 1,500
pack 65% discount
12.25 ea = $18,375
akce:
Bulovka – bez dotace vypovi vsechno
1,000 pack
55% discount
15.75 ea = $15,750
MZK – bez dotace by nesli do Scopusu
1,250 pack

60% discount

14.00 ea = $ 17,500

1,500 pack

65% discount

12.25 ea = $18,375
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Informační cena za jeden článek u jednotlivých vydavatelství :
Springer Verlag

-

od 25 EUR bez DPH za článek .
Cena se různí , článek může stát i 40 EUR

Elsevier Science -

500 articles
200 articles
100 articles

vydavatel už písemně upozornil, že
akademickým institucím nebude nákup článků
umožněn.

€Euro
8850 EUR
4000 EUR
2230 EUR

Price per article
($23 / €17.70 / ¥2,070 per article*)
($26 / €20.00 / ¥2,340 per article*)
($29 / €22.30 / ¥2,610 per article*)
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Smluvní výpovědní termíny při nezajištění financování po 31.12.2011

• ScienceDirect:
Výpověď k 31. 12. 2011 musí být podána písemně do 31. 8. 2011.

• Scopus:
Výpověď k 31. 12. 2011 musí být podána písemně do 31. 10. 2011.

• SpringerLink a

Wiley InterScience (Wiley Online Library):
Výpověď k 31. 12. 2011 musí být podána písemně do 30. 9. 2011.
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V případě pokračování pro rok 2012 je potřeba znát závazné rozhodnutí MŠMT o
dotaci do 31.7.2011, aby členové konsorcia byli schopni potvrdit svoji účast pro
rok 2012.
Bez potvrzení každého člena licence o jeho další účasti pro rok 2012 bude nutné účast
člena v licenci od 1.1.2012 vypovědět .
V případě zásadního snížení obratu konsorcia dojde k přehodnocení (zvýšení) ceny
každého člena.
V případě ukončení stávajících licenčních smluv a případného následného uzavření
smluv nových (případně s menším počtem členů) se cena za jednotlivé databáze na
instituci VÝZNAMNĚ ZVÝŠÍ!!!
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Děkuji za pozornost!
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