
e-knihy a 
rovný přístup

kolekce e-knih 
a modely 
přístupu

jak e-knihy 
objednávat 

Typy kolekcí, modely 
přístupu a možnosti 
nákupu e-knih. Více 
se dozvíte kliknutím 
na vybraný piktogram.

Poznejte zblízka EBSCO eBooks™
Zjistěte, jaké modely přístupu jsou pro vaši 
knihovnu ty nejlepší.



Každá kolekce a každý model přístupu je jiný. Je proto důležité zvolit 
variantu, která nejvíc odpovídá vašim požadavkům. Projděte si níže 
uvedené možnosti a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Typy kolekcí e-knih: 
(Klikněte na vybraný typ kolekce a získejte více informací)

Trvalá akvizice (zakoupené tituly máte navždy k dispozici)

Předplatné (obnovitelné předplatné e-knih)

* Výjimkou jsou krátkodobé výpůjčky; tuto možnost prodiskutujte se svým EBSCO ástupcem.

Modely přístupu:

Vyberte si tu nejlepší variantu:

1 Book 1 User (1B1U): 
Přístup pro jednoho uživatele

1 Book 3 User (1B3U): 
Souběžný přístup pro tři uživatele

1 Book Unlimited User (1BUU): 
Souběžný přístup pro neomezený 
počet uživatelů

DRM-Free: 
Souběžný přístup pro neomezený počet 
uživatelů s výhodami DRM-free titulů 

Concurrent Access: 
Počet přístupů během jednoho roku 
je stanovený předem 

Typy kolekcí e-knih
Vydejte se cestou, která vám 
bude nejvíce vyhovovat

Tematické kolekce

Předplatitelské kolekce e-knih

DDA kolekce*

Oborové kolekce Kolekce na přání

Jednotlivé tituly e-knih
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V situaci, kdy knihovna potřebuje zajistit velký objem e-knih z různých oborů, 
je trvalá akvizice jasnou volbou. Rozsáhlé, tematicky řazené kolekce jsou 
určeny pro knihovny, které chtějí uživatelům zajistit trvalý přístup ke knižním 
novinkám, DRM-free titulům a e-knihám populárních autorů.

• Kolekce vznikají pod kurátorským 
dohledem knihovníků se specializací na 
rozvoj knihovních sbírek 

•  Garanovaný trvalý přístup

• Kvalitní kolekce s populárními tituly

• Desítky kolekcí DRM-free titulů s 
neomemezeným přístupem 

• Model přístupu je závislý na vydavateli e-knih

• Akvizicí získáte e-knihy natrvalo. Další 
možnosti nabízí předplatné

• Zakoupit můžete celou kolekci, nebo vybrané 
tituly a to prostřednictvím EBSCOhost Collection 
Manager (ECM) - Možnosti nákupu

• Tematické kolekce jsou k dispozici také 
prostřednictvím GOBI® - Možnosti nákupu

Výhody tematických kolekcí:Měli byste vědět:

Oblíbené 
tematické kolekce:

• Nově! Business and 
Science of Cannabis

• Nově! Green Business

• Nově! Diverse Voices

• Doody’s Medical Titles -  
All Years

• DRM-Free - New Releases

• Nově! Project Management

• Women in the Workplace

K dispozici jsou celé kolekce, ale i jednotlivé tituly. Možnosti nákupu

Tematické kolekce 
Oblíbený způsob nákupu 
kolekcí e-knih
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Vybrat si to nejlepší z široké nabídky populárních titulů může být někdy 
náročné. Zvlášť pokud nemáte dostatek času. S EBSCO eBooks™ to ale 
neplatí. S námi si během chvilky tituly prohlédnete, vyberete a zpřístupníte 
svým uživatelům.

• Populární tituly včetně novinek 

• Kolekce vznikají pod kurátorským 
dohledem EBSCO knihovníků 

• Součástí kolekcí jsou pouze tituly 
mladší dvou let

• Pravidelně, vždy v únoru a srpnu, uvádíme 
na trh nové kolekce –  přihlaste se k odběru 
Knowing eBooks newsletteru a my vás budeme 
o novinkách informovat.

• Model přístupu je závislý na vydavateli e-knih

• Celou kolekci můžete zakoupit prostřednictvím 
EBSCOhost Collection Manager (ECM) - 
Možnosti nákupu

• Oborové kolekce jsou k dispozici také 
prostřednictvím Spotlight Lists v GOBI® - 
Možnosti nákupu

Výhody oborových kolekcí:Měli byste vědět:

Populární oborové 
kolekce:
• Nově! Accessibility & Disability Studies

• Allied Health 

• Anatomy & Physiology 

• Biology & Life Sciences 

• Business 

• Computer Science 

• Criminal Justice 

• Economics

• Gender & LGBTQ+ Studies

• Nursing  

• Sociology

Oborové kolekce 
Spolehlivý způsob nákupu knižních 
novinek a e-knih dle oboru

K dispozici jsou celé kolekce, ale i jednotlivé tituly. Možnosti nákupu
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Pokud máte omezený rozpočet a zároveň potřebujete zajistit velký objem 
kvalitních titulů jsou pro vás předplatitelské kolekce nejlepší volbou. V 
závislosti na tématu jsou různě velké. Jsou k dispozici pro neomezený počet 
uživatelů. Najdete v nich tituly prestižních komerčních a akademických 
vydavatelů.

• Rozsáhlý výběr populárních titulů z 
žádaných oborů

• Novinky bez navýšení ceny 

• Přístup pro neomezený počet uživatelů

• Výhodný způsob, jak zajistit velký objem titulů

• Kvalitní informační zdroje pro výuku, studium a 
výzkum

• Když přidáme nebo odebereme 
některý z titulů, budete o tom 
vědět. Na rozdíl od jiných 
poskytovatelů se můžete 
spolehnout, že datum vydání e-knih se shoduje s MARC záznamy.

• Všechny kolekce e-knih jsou k dispozici s ročním předplatným

• Případné změny titulů probíhají vždy na konci semestru

• EBSCO eBooks™ si můžete přeplatit výhradně prostřednictvím 
EBSCO zástupce 

Výhody předplatného EBSCO eBooks™ Měli byste vědět:

Populární 
předplatitelské kolekce:

• Academic 

• Business   

• Clinical   

• Education

• Harvard Business 
Review Press

• High School  

• History  

• Nursing  

• Psychology

• Religion

Předplatitelské kolekce
Výhodný způsob, jak zajistit 
velký objem titulů

Předplatné je k dispozici s přístupem pro neomezený 
počet uživatelů

www.ebsco.com/products/ebooks
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Máte jasnou představu o obsahu vaší kolekce? Řekněte nám o tom 
a náš specializovaný tým sestaví kolekci, která bude vašim 
požadavkům odpovídat. 

• Originální kolekce e-knih pod kurátorským dohledem EBSCO specialistů

• Několik možností přístupu: od trvalého, přes poptávkou řízeného, až po 
tzv. souběžný

• Dostupnost úzce specializovaných titulů

• Model přístupu je závislý na vydavateli e-knih

• Kolekce na přání jsou k dispozici výhradně prostřednictvím EBSCO zástupce

Výhody EBSCO eBooks™ kolekcí na přání

Měli byste vědět:

Příklady kolekcí na 
přání:
Seznamte se s konkrétními kolekcemi, 
které jsme pro naše zákazníky sestavili:

• Biblical Studies

• Cannabis Studies

• Global Supply 
Chain

• Inspiring Women

• Japanese History 
and Culture

• Marriage and 
Family Therapy

• Medical 
Technology 

• Nursing 
Examination 
Prep

• Pastoral Ministry

• Tourism 
Marketing

Kolekce na přání
Vznikají na základě konkrétních 
požadavků knihovny
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Svůj rozpočet budete mít pod kontrolou. Zajistěte přístup k titulům, po kterých je mezi 
uživateli skutečně poptávka.

Jak to funguje? V rámci EBSCOhost Collection Manager (ECM) si vytvoříte DDA seznamy 
vybraných titulů. Následně sdílíte jejich bibliografické záznamy se svými uživateli. 
V případě, že bude o tituly mezi uživateli zájem, budou označeny jako vhodné ke koupi.

• Jednoduchý způsob, jak mít 
nákup EBSCO eBooks™ pod 
kontrolou

• Garantovaný způsob, jak 
nakupovat e-knihy, po kterých je 
mezi uživateli poptávka

• Uživatelé mají k titulům pohodlný 
přístup  prostřednictvím vaší 
kolekce e-knih

• Poptávkou řízená akvizice (DDA) je 
skvělým doplňkem vaší e-kolekce

• Model přístupu je závislý na 
vydavateli e-knih

• Jednotlivé DDA kolekce můžete spravovat 
prostřednictvím ECM a GOBI®  
Možnosti nákupu

Výhody DDA kolekcí: Měli byste vědět:

eKniha je uvolněna k nákupu, 
pokud uživatel:

Modely DDA:

• Prochází e-knihu zhruba 10 minut

• Prohlédne prvních deset stran e-knihy

• Stáhne určitou část e-knihy

• Část e-knihy sdílí emailem

• Vytiskne  libovolnou část e-knihy

• Trvalá akvizice

• Krátkodobá výpůjčka

• Krátkodobá výpůjčka stanoveného počtu 
titulů přejde v akvizici

• Kombinace výpůjčky a akvizice

DDA (Demand-Driven 
Acquisition)
Poptávkou řízená akvizice
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EBSCO spolupracuje s prestižními vydavateli z celého světa. 
Zajišťuje přístup k e-knihám v řadě světových jazyků. Součástí 
naší nabídky jsou také tituly z lokální produkce. Spolupracujeme 
s českými vydavateli odborné, populárně-naučné literatury 
a beletrie.

Výběr českých vydavatelů: 

• HOST

• Jan Melvil Publishing

• Karolinum Press

• MUNI Press

• Portal

• a další

Nabídka e-knih 
lokálních vydavatelů 
From Leading Publishers  
Around The World
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Děláme vše pro to, aby měli uživatelé k e-knihám stejný přístup. Spolupracujeme s knihovnami, 
abychom vytvořili prostředí, které je srozumitelné. 

• Jsme tu pro každého: V EBSCO neděláme rozdíly. Znamená to, že každý uživatel se v online prostředí rychle 
zorientuje a získá informace, které potřebuje. Už během vývoje sofwaru dbáme na kompatibilitu se čtečkami 
obrazovky, nadefinovanými klávesovými zkratkami a dalšími podpůrnými technologiemi.

• Průběžně testujeme: Vedle automatizovaného testování přístupnosti EBSCO investuje do testování, které 
probíhá manuálně, do uživatelských testů a do pravidelných auditů. Chceme se tak ujistit, že náš software 
odpovídá normě WCAG 2.1 AA a vyhovuje potřebám uživatelů.

• Moderní responsivní design EBSCO rozhraní: Uživatel se zrakovým postižením si může velikost textu e-knihy 
zvětšit až na 200 %, k dispozici veškeré funkcionality.

• Funkční design: EBSCO se řídí univerzálními principy webdesignu a používá minimální barené kontrasty. 

Jakým způsobem EBSCO podporuje uživatele se zrakovým postižením:

e-knihy a 
jejich dostupnost
Snadný přístup pro každého 
uživatele
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• Stále inovujeme: EBSCO spolupracuje s partnery, 
včerně organizací na podporu nevidomých. Zároveň 
spolupracujeme s vydavateli na zajištění lepší dostupnosti 
e-knih v nabídce, včetně  DRM-free titulů. 

• Doporučené formáty e-knih: U více než 70 % obsahu 
zajišťuje EBSCO tituly v ePUB formátu. Texty v ePUB formátu 
se automaticky přizpůsobí velikosti obrazovky či displeje. 

PDF versus ePUB:

Převážná část EBSCO eBooks™ je k dispozici v 
PDF a zároveň ePUB formátu. Uživatel si tak 
může vybrat formát, který lépe vyhovuje jeho 
požadavkům. Zatímco PDF se nejvíc podobá 
tištěné podobě souboru, ePUB nabízí hned 
několik možností:

Poznámka: Pro stahování e-knihy potřebujete ve většině 
případů Adobe Digital Editions reader. Tyto soubory mají 
koncovku .acsm. Stažené DRM-free tituly lže číst prostřednictvím 
libovolné PDF nebo ePub čtečky. DRM-free soubory mají 
koncovku .pdf nebo .epub.

• HTML formát se automaticky přizpůsobí 
velikosti obrazovky nebo displeje 

• Aktivní prolinkování v rámci e-knihy i 
otevřeného webu

• Aktivní prolinkování v rámci e-knihy i 
otevřeného webu
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Snadný přístup pro každého 
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EBSCOhost Collection Manager (ECM):
Rychlý a snadný nástroj pro libovolnou knihovnu| 
Přihlaste se, nebo se zaregistrujte

ECM je nerychlejší a nejsnažší způsob pro správu digitálních kolekcí knihovny. 
Využijte tento:

• Procházejte miliony EBSCO eBooks™, EBSCO Audiobooks™ a Flipster® magazíny 
na jednom místě

• Kupujte kvalitní kolekce e-knih pod kurátorským dohledem našich 
oborových specialistů 

• Stahujte a zažádejte o EBSCO eBooks™ Rapid MARC Records

• Vytvořte demand-driven acquisition (DDA) seznam e-knih

• Přejděte na vyšší model přístupu k e-knihám 

• Prohlédněte si statistiky využívanosti  

Buďte šetrní k přírodě
EBSCO je zodpovědná společnost, která se 
zapojuje do projektů z oblasti udržitelného 
rozvoje. Pokud chcete dále rozvíjet vaši 
kolekci e-knih, kontaktujte nás.

Zajistěte ve vaší knihovně přístup k:

Nákup e-knih / 
možnosti objednávek
Efektivní nástroje pro rozvoj vaší 
kolekce e-knih 

Seznamte se s novými kolekcemi eKnih prostřednictvím našeho 
Knowing eBooks newsletteru. Přihlaste se.

www.ebsco.com/products/ebooks

• Flipster Digital Magazines

• Audiobooks
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GOBI
The Ultimate One-Stop Book Acquisition Solution | Více o GOBI

GOBI je jedničkou na trhu s tištěnými a elektronickými knihami. 
GOBI pomáhá tisícům knihoven po celém světě vyhledávat a objednat 
knihy od nejlepších vydavatelů a agregátorů. GOBI Library Solutions 
má řešení i pro vaši knihovnu:

Nákup e-knih / 
možnosti objednávek
Efektivní nástroje pro rozvoj vaší 
kolekce e-knih
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• Vybírejte z více než 17 milionů tištěných a elektronických knih 
od celé řady agregátorů a vydavatelů 

• Využijte naše schvalovací plány, které vám umožní získat do 
fondu knihy a e-knihy, dle vašich cílů a preferencí

• Prohlédněte si doporučené tištěné a elektronické knihy 
prostřednictvím GOBI Spotlight Lists

• Spolehněte se na vysoce kvalitní bibliografické údaje, 
které vám usnadní dále rozvíjet vaši kolekce

• Mějte kdykoli k dispozici statistiky využívanosti
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Vše co potřebujete 
vědět o EBSCO eBooks

Buďte s námi ve spojení a získejte informace, které využijete. Na výběr 
máte hned z několika možností: 

Přihlaste se k odběru EBSCO eBooks newsletteru
Jednou do měsíce vám pošleme do emailové schránky stručný přehled EBSCO eBooks 
novinek. Registujte se k Knowing eBooks. Dozvíte se jako první, jaké jsou:

• Nové kolekce e-knih a audioknih, oborové kolekce

• Produktové novinky, nové funkcionality, tutoriály

• Marketingové materiály včetně letáků, web bannerů a dalších propagačních materiálů

• Oborové novinky, předmětové studie, články z blogu

Navštivte náš web
Nenechte si ujít produktové, oborové a další novinky:

• Sledujte EBSCO blog

• Navštivte tiskové centrum

• Získejte přístup ke školicím materiálům, výukovým programům apod. 

Buďte s námi ve spojení
Najdete nás na facebooku EBSCO Česká 
republika a dalších sociálních sítích 
v angličtině:

Zeptejte se nás!

Klikněte sem a získejte informace, 
které potřebujete.

Dejte nám vědět, co vás zajímá:

• Ukázka našich produktů 

• Zkušební přístup

• Seznam titulů

• Cenová nabídka

• Kolekce e-knih na míru
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(978) 356-6500  | (800) 653-2726 
information@ebsco.com

Twitter

Instagram

Facebook

LinkedIn

https://more.ebsco.com/preference-center.html
https://www.ebsco.com/blog
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