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Projekt NISPEZ IV.
Strategickým cieľom národného projektu je modernizácia národnej
infraštruktúry pre informačnú podporu vedy a inovácií na Slovensku ako
systémové riešenie s priamym vplyvom na zvyšovanie výkonnosti
a excelentnosti výskumu a vývoja na Slovensku a hospodársky rast.
Cieľová skupina: inštitúcie VaV, verejné knižnice, malé a stredné podniky
Kľúčové slová: prístupy do databáz, publikovanie, otvorené dáta,
otvorený prístup, informačný systém

Projekt NISPEZ IV.
Predplatné 2016-2018, opcia 2019
• SpingerLink
Rozšírenie SpringerLink o tituly Nature – VO ukončené, ale ešte všetky tituly
Nature (a ebooks) nie sú dostupné, nastavujú to.
• Science Direct
• Reaxys
• Scopus
• SciFinder
• Wiley
• WoS a pridružené produkty CA
• Clarivate Custom Data, Citation connections, ESCI archív, InCites –
zmluva uzavretá, rozširuje os obsah platformy WOS o nové citačné indexy
a archív, ale pozor, mimo WOS CC
Predplatné IEEE 2018-2019 – VO ukončené, je na kontrole n ÚVO (SAV nemá
prístup, ale možno využiť vzdialený prístup cez CVTI SR)

Projekt NISPEZ IV.
Spolupráca s Clarivate Analytics
• pilotný projekt WoS pre malé a stredné podniky na Slovensku
• realizácia Open House webminárov pre slovenských vydavateľov vedeckých
časopisov
• rozšírenie portfólia slovenských vedeckých časopisov vo WoS
• spolupráca pri vytváraní OA platformy pre vedecké publikovanie
• spolupráca pri čistení záznamov vo WoS s použitím CREPČ 2
• spolupráca pri ochrane vlastníckych práv, patentovej ochrane a licenčnej
politike

Projekt NISPEZ IV.
Spolufinancovanie
• projekt NISPEZ 4 disponuje financiami na pokrytie predplatného len do roku
2019 – opcie

• nutne potrebujeme do zmlúv implementovať klauzuly o OA prístupe pre články
publikované slovenskými autormi
• potrebujeme vyjasniť otázku, ktorá inštitúcia naozaj potrebuje ktoré EIZ
• pripraviť a uviesť do života udržateľný model financovania predplatného od
roku 2020

Projekt NISPEZ IV.
Spolufinancovanie
• návrh bude počítať s novým zostavením konzorcií
• spolufinancovanie bude začínať na 50 percentách
• bude vytvorená pracovná skupina pozostávajúca z prorektorov s právomocou
rozhodovať o finančných náležitostiach

• nové VO sa budú musieť zrealizovať do konca roka 2018
alebo
• NISPEZ 5 a znova riešiť problém zo spolufinancovaním od roku 2022

Projekt NISPEZ IV.
• pripravili novú webovú stánku o projekte NISPEZ IV, je dostupná na adrese:
http://nispez4.cvtisr.sk/.
Cieľom webu je informovať o samotnom projekte, jeho aktivitách,
ich výstupoch, ale predovšetkým o EIZ financovaných z národného projektu,
uzatvorených zmluvách, dostupnosti EIZ v akademických inštitúciách na Slovensku.
• Ďalej by sme Vám chceli dať na vedomie aj webovú stránku: http://eiz.cvtisr.sk/.
Jej cieľom je informovať o širších aspektoch EIZ – najmä otázky týkajúce sa
zabezpečenia prístupov do EIZ na národnej úrovni (SKeLIB), ale aj otázky
vedeckého publikovania a pod.
V tejto súvislosti Vás prosíme o spoluprácu – a tou je pripomienkovanie
oboch webov – najmä z obsahového hľadiska, a to či sú poskytované informácie
pre Vás (a perspektívne aj vedeckú komunitu) dostatočné a relevantné. Uvítame aj
Vaše pripomienky nápady, podnety a idey.
• Vaše podnety očakávame do konca budúceho týždňa (4. 5. 2018) na emailové
adresy: michal.sliacky@cvtisr.sk a jitka.dobbersteinova@cvtisr.sk.

Mimo NISPEZ obstarala Ústredná knižnica SAV pre rok 2018:
Encyclopaedia Britanica Online
Science Magazine Online
Science Signaling
Science Translation Medicine
Nature (online časopis)
PNAS (online časopis)
Sú dostupné na IP adresy SAV alebo cez vzdialený prístup pre
registrovaných používateľov Ústrednej knižnice SAV (pre zamestnancov SAV
bezplatne).

Mimo NISPEZobstarala Ústredná knižnica SAV pre rok 2018:
Sage Premier
Jstor
American Physical Society
IOPScience
EBSCO:
EconLit with Fulltext (pre EÚ SAV)
Psychology and Behavioral Sciences Collection
PsychInfo (pre ÚExPsych)
GeoRef
GeoScience Wold with fulltext
Encyclopaedia Britanica Online
DigiZeitschriften
ACS Publications - American Chemical Society ponúka 50 top peer-reviewed časopisov
Práca s časopismi funguje na báze kreditov

Nové EIZ v SAV v roku 2018:
• ARCANUM Digitheca
Full-textová databáza „Arcanum Digitheca (ADT)“ spoločnosti
Arcanum Database Ltd. Umožňuje vyhľadávanie a prístup k dôležitým
tlačeným zdrojom maďarskej histórie ako sú vedecké a odborné
časopisy, denníky a týždenníky, encyklopédie, zbierky tematických kníh
a iné. Poskytuje rýchle a jednoduché vyhľadávanie pre všetkých, ktorí
sa zaoberajú hlbším a podrobnejším výskumom maďarskej histórie,
predovšetkým v špeciálnych dokumentov. Umožňuje stiahnutie max. 50
strán na jedno zadanie.

Nové EIZ v SAV v roku 2018:
• De Gruyter
Full-textová multiodborová databáza „De Gruyter Complete Journal Package“
vydavateľstva De Gruyter. Z celkového počtu titulov časopisov (viac ako 900)
je 381 časopisov prístupných na báze ročného predplatného a 565 časopisov
je s otvoreným prístupom (open access), pričom veľká väčšina časopisov
(860) je vydávaná v anglickom jazyku. Časopisy sú recenzované, čím je
zabezpečená vysoká odborná kvalita každého článku. Databáza zahŕňa
časopisy z oblasti fyziky, matematiky a štatistiky, geografie,
geológie, biológie, medicíny, chémie, filozofie a etiky, historických vied,
knihovníctva a informačných štúdií, judaistiky, politológie, architektúry a
dizajnu, umenia, hudby, medzinárodných vzťahov, obchodu a ekonómie,
práva, religionistiky, teológie, sociológie, demografie, klasických jazykov a
literatúry, lingvistiky, techniky, inžinierstva a počítačových vied.

Skúšobný prístup
časopisy Oxford University Press
od 14.5.2018-15.6.2018
+ renomované vedecké encyklopédie Oxford Research
Encyclopedias do konca septembra zdarma!

http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/eiz/

Nová národná licencia SNK
28. februára 2018 došlo k podpisu zmluvy o poskytnutí prístupových
práv k multiodborovej databáze medzi Slovenskou národnou
knižnicou a spoločnosťou SUWECO CZ formou národnej licencie.
Jedná sa o databázu
Gale Academic One File a
Gale General One File.

