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Vydávání tištěné a elektronické odborné literatury 



• paralelní publikování v tradiční papírové a nově i 
elektronické verzi, a to jako kompletní 
nakladatelské a distribuční řešení standardně 
zahrnující i anglické publikace a zahraniční trh 

• přístup k textům v českých i zahraničních 
knihovnách ProQuest (ebrary, EBL) + EBSCO, 
v knihovnách UK – vzdálený přístup k textům pro 
členy UK zdarma  
 

Publikování v Nakladatelství Karolinum 



• přístup k textům v českých i zahraničních knihovnách 
ProQuest (ebrary, EBL), EBSCO, v knihovnách UK –
vzdálený přístup k textům pro členy UK zdarma  

• díky spolupráci s The University of Chicago Press 
distribuujeme také přes Gardners a CNPIEC eReading 

• v knihovnách UK – vzdálený přístup k fulltextům pro 
členy UK zdarma, knihovna zahájila provoz EBSCO 
Discovery Service 

 

E-knihy NK, institucionální přístup 



Distribuce e-knih (knihovní sítě) 

• naše tituly jsou dostupné v celosvětové knihovní síti 
prostřednictvím platformy ProQuest (ebrary) a od 
začátku roku 2015 také prostřednictvím platformy 
EBSCO 

• 28 titulů z různých oborů je zařazeno do prestižního 
výběru databáze Academic Complete (ProQuest) 

• Metadata jsou připravována dle mezinárodních 
standardů 

• Důraz je kladen na dohledatelnost vědeckých 
výsledků 



Distribuce e-knih (knihovní síť UK) 

• pro studenty a zaměstnance UK online 
výpůjčka a stahování e-knih zdarma 

• až 10 knih najednou na 14 dní, kniha se 
„vrátí“ sama 

• neomezený počet uživatelů jednotlivého 
titulu, formát web ready pdf 

• 8 e-knih (elektronické učební příručky) 
dostupných v režimu OA v univerzitním 
repozitáři 





CNPIEC eReading (Čína), (Spoken Sibe, formáty pdf a epub) 



E-knihy NK, koncový zákazník  

• dostupných více než 374 titulů 
elektronických knih 

• formát web ready pdf, výběrově epub, 
mobi, archivní formát PDF/A 

• novinky dostupné souběžně s tištěnou 
knihou 

• najdete na kosmas.cz, karolinum.cz, 
Google Books/Play (náhled 20 %)  

• anglické monografie také na Amazon, 
Apple iTunes 
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• v režimu OA Gold, bezúplatně, paralelně s tištěnou formou 

• podstatné zlepšení periodicity u větší skupiny periodik 

• spolupráce s agenturou CrossRef 

• program přidělování DOI u 9 + 2 periodik, spolupráce               
s el. databázemi, snaha o indexování v těch prestižních          
(ERIH PLUS, Scopus, Emerging Sources Citation Index), dále 
spolupráce s DOAJ. 

• stále probíhá zpětná digitalizace periodik 

 

Odborná periodika NK 





 


