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Anotácia 
Príspevok stručne predstavuje rôzne spôsoby sprístupňovania elektronických kníh (technických príručiek 
a referenčných prác) on-line v prostredí internetu od významných svetových vydavateľstiev. Súčasťou 
prezentácie budú základné charakteristiky jednotlivých typov služieb a ukážky práce s niektorými 
najzaujímavejšími systémami. 
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OF NON-PERIODICAL DOCUMENTS 
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Annotation 
This article describes several options how electronic books (technical handbooks, scientific books, reference 
works, etc.) are published and available on-line on the Internet. There is a short description of some of the 
major services provided by worldwide publishers. As a part of the presentation there will be a live 
demonstration of selected services and work slices of the most interested systems. 
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Elektronické knihy (e-knihy) 
Súčasťou rozvoja dostupnosti elektronických verzií periodických publikácií, ktoré sledujú odborné databázy 
v prevažnej miere po úroveň bibliografického záznamu s abstraktom, je aj digitalizácia neperiodickej 
literatúry. Niektoré slovníkové a encyklopedické diela (medzi nimi mnohé populárno-vedecké) začali 
vydavateľstvá ponúkať v elektronickej verzii už v čase nástupu kompaktného disku ako nového 
veľkokapacitného média. Postupným rozširovaním dostupnosti internetu sa aj tieto publikácie stali súčasťou 
sveta World Wide Web (WWW). Podobne, ako vydavateľstvá periodickej literatúry (novín a časopisov), 
začali výhody sprístupnenia elektronických verzií na internete objavovať aj vydavateľstvá odbornej 
neperiodickej literatúry. V súčasnej dobe je možné získať v rôznej forme väčšinu typov neperiodickej 
literatúry, ktorá býva v klasických tlačených fondoch knižníc zaraďovaná ako príručná: predovšetkým sú to 
rôzne typy slovníkov, tabuľky, encyklopédie a základné príručky. V zahraničí sú elektronické verzie týchto 
diel označované ako e-books alebo e-reference, ja budem v tomto príspevku používať všeobecný výraz e-
knihy. 

Základné výhody e-kníh 
Výhody elektronického publikovania kníh je možné rozdeliť do niekoľkých častí podľa „konečného 
príjemcu výhody“. Pre samotné vydavateľstvá je dôležité skrátenie času medzi napísaním a zverejnením 
(vydaním) aktualizovaných textov, znižovanie nákladov na tlač a podobne. Predajcovia kníh šetria na 
doprave a poštovnom, ale pre tento príspevok sú najdôležitejšie výhody pre knižnice a koncových 
používateľov. Do týchto výhod sú pochopiteľne premietnuté už aj spomenuté aspekty: 

- Vydavateľstvá uvádzajú, že ceny e-kníh nie sú vyššie ale skôr naopak, nižšie než ceny tlačených verzií. 
- E-knihy prípadne ich aktualizácie sú dostupné takmer okamžite po redakčných úpravách nových textov, 

ktoré reagujú na nové zistenia, objavy či výsledky výskumov. 
- E-knihy v knižnici nezaberajú miesto a používaním sa neopotrebúvajú. 
- V závislosti od spôsobu nákupu môže jednu a tú istú e-knihu využívať naraz i niekoľko používateľov. E-

knihy môžu byť dostupné prostredníctvom vzdialeného prístupu, alebo s možnosťou skopírovania si 
určitých častí do vlastného počítača, aj mimo otváracie hodiny knižnice. 

- Knižnice dostávajú s e-knihami elektronickú verziu katalogizačného záznamu a mnohokrát spolu 
s účinnými nástrojmi na sledovanie záujmu a využívania e-knihy. 

- Nemôže sa stať, že by bol nejaký titul vypredaný a niektoré sú dostupné len v elektronickom formáte. 
- E-knihy ponúkajú možnosti rozšíriť informačný obsah o multimédiá či ďalšie interaktívne nástroje. Práca 

s e-knihou je efektívnejšia (vyhľadávanie, záložky, poznámky, zväčšovanie textov či obrázkov, 
kopírovanie a ďalšie použitie). 

- Pre individuálnych používateľov môžu byť zaujímavé možnosti rýchleho získania informácií (celých 
kníh, prípadne len kapitol) v prípade, že sa rozhodnú pre platbu využiť kreditnú kartu. 

Ďalšie výhody sú závislé od typu konkrétnej služby a od očakávaní a potrieb koncových používateľov. 

Niekoľko nevýhod e-kníh 
Okrem mnohých výhod (ktoré však určite neohrozujú vydávanie tlačených publikácií) existujú aj nevýhody, 
z ktorých niektoré postupným vývojom v tejto oblasti stratili opodstatnenie. Toto sú tie, ktoré je potrebné 
pripomenúť: 

- Potreba technického vybavenia: Pre prácu s e-knihami sú potrebné špeciálne technické prostriedky 
(najčastejšie počítač s pripojením na internet). Aj keď sa v tejto oblasti veľa zmenilo a v prípade 
inštitucionálneho nákupu je dostupnosť techniky už dostatočná, predsa treba tento argument brať do 
úvahy. Okrem toho sa čas od času nájdu aj technické zariadenia, ktoré sa snažia špecializovať len na e-
knihy, čím vystupuje na povrch ďalší faktor, ktorým je kompatibilita (hardware i software a formáty). 

- Licenčné práva, spôsoby archivácie: Pre inštitúcie a pre knižnice je dôležité poznať možnosti využívania 
e-kníh viacerými používateľmi. Licenčné práva sú u jednotlivých vydavateľstiev rôzne a rôzne sú 
i pravidlá pre možnosti archivácie e-kníh. 
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Možnosti získania e-kníh 
E-knihy sú v súčasnej dobe dostupné v rôznych formátoch a rôznymi spôsobmi, pričom je dôležité rozlíšiť, 
či nakupuje jednotlivec alebo inštitúcia. Pretože sa chcem venovať predovšetkým inštitucionálnemu nákupu, 
uvediem na začiatok len základné rozdiely pre individuálnych záujemcov. 

Pre individuálnych používateľov vydavateľstvá najčastejšie využívajú rôzne systémy mikroplatieb (či už 
formou zloženého kreditu alebo prostredníctvom medzinárodnej kreditnej karty vydanej niektorou finančnou 
inštitúciou). Mikroplatby sa využívajú na úhradu zobrazených či stiahnutých častí kníh. Takto registrovaní 
používatelia zvyčajne nemajú dlhodobý voľný prístup k všetkým úplným textom, ale za každú prácu s e-
knihou platia. Na druhej strane však majú požadované informácie rýchlo k dispozícii. V niektorých 
prípadoch vydavateľstvá používajú podobný prístup ako pre inštitúcie, ale s tým rozdielom, že umožnia 
nákup či predplatné len jedného titulu. Pre individuálnych používateľov okrem toho ostáva stále možnosť 
získať niektoré tituly na off-line médiu (CD-ROM, DVD-ROM a pod). 

V prípade inštitúcií počítajú vydavateľstvá s využívaním viacerých e-kníh rovnakého tematického zamerania 
(kolekcií) viacerými používateľmi a to aj simultánne. Existujú dva základné spôsoby, ako sú e-knihy 
dostupné: 

- Jednorazový nákup: Inštitúcia získa e-knihu podobne, ako by kúpila tlačené vydanie. Či už on-line 
s možnosťou kompletného downloadu alebo formou off-line získa takto do svojho fondu publikáciu 
v takom stave, v akom bola dostupná v čase nákupu a zvyčajne bez nároku na ďalšie aktualizácie. 
Akákoľvek aktualizovaná verzia sa považuje za nový nákup. Tento spôsob je najviac podobný nákupu 
klasickej tlačenej knihy a jej ďalších vydaní. 

- Predplatné: Táto forma je takmer zhodná so spôsobmi získavania bibliografických databáz či úplných 
textov časopisov v elektronickej podobe. Inštitúcia si takýmto spôsobom zaplatí pre svojich používateľov 
oprávnenie pracovať s e-knihami počas obdobia, ktoré trvá zvyčajne 12 mesiacov. Po uplynutí obdobia 
predplatného je niekedy možnosť urobiť si alebo získať zálohu aktuálnej verzie pre ďalšie využívanie, ale 
najčastejšie sa skončením predplatného končí aj oprávnenie e-knihy používať. Základný rozdiel 
(a čiastočne i problém pre garantovanie trvalého prístupu) v aktualizácii e-kníh je v tom, že nové dáta k e-
knihe nepribúdajú tak, ako pribúdajú nové záznamy do databázy či nové čísla časopisu k aktuálnemu 
ročníku, ale nahrádzajú staré údaje či staré časti a kapitoly bez zachovania predošlej verzie. Aktualizácie 
e-kníh, a v prípade uzavretých kolekcií niekedy i doplnenia nových titulov, sú v rámci predplatného 
zdarma. 

K týmto dvom základným spôsobom treba spomenúť, že e-knihy sa predávajú ako samostatné tituly, ako 
tematické kolekcie či ako kolekcie na želanie zákazníka. Najčastejšími formátmi, ktoré sa pre 
sprístupňovanie e-kníh využívajú sú HTML alebo XML dokumenty v prostredí internetu alebo pomerne 
rozšírený formát PDF, ktorý dokáže zachovať grafiku zhodnú s tlačenou verziou publikácie. Podľa typu 
licencie má inštitúcia právo pristupovať k obsahu prostredníctvom internetu alebo dostane možnosť 
umiestniť e-knihy na vlastnom serveri či na lokálnom disku počítača. 

Nástroje a rozšírené možnosti práce s e-knihami 
Základnou výhodou e-kníh sú nástroje, ktoré umožňujú v textoch vyhľadávať presne tie časti, ktoré 
používateľ hľadá a prípadné ďalšie možnosti práce s vyhľadanými a zobrazenými textami. Každé väčšie 
vydavateľstvo využíva kvalitný rešeršný systém, ktorý umožňuje prehľadávať viac titulov naraz a pracovať 
so základnými i pokročilejšími logickými operátormi. Len vo výnimočných prípadoch sa vydavateľstvo 
spolieha len na jednoduché vyhľadávacie funkcie webového prehliadača či programu na prezeranie PDF 
súborov. Vyhľadané časti e-kníh je možné označiť záložkou, doplniť vlastnou poznámkou a podobne. 
Potrebné časti si môže používateľ vytlačiť, poslať elektronickou poštou, niekedy i uložiť na lokálny disk či 
skopírovať do prenosného počítača (PDA). V prípade vložených multimédií je možné obsluhovať ich 
zvyčajným spôsobom (prehrať, posunúť vpred či vzad a pod.). Interaktívne nástroje v niektorých tituloch 
dovoľujú špeciálne vyhľadávania v číselných údajoch, ich ďalšie triedenie, vytváranie grafov či využívanie 
vzorcov priamo na výpočty. 
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Prehľad niektorých služieb s e-knihami 
CRCnetBASE (http://www.crcnetbase.com/): Spoločnosť CRC patrí ku klasickým tlačeným vydavateľstvám, 
ktoré postupne začalo vydávať aj elektronické verzie kníh. V súčasnej dobe ponúka 18 ucelených 
tematických kolekcií e-kníh formou predplatného. E-knihy, ktoré do kolekcie pribudnú počas predplatného 
obdobia má zákazník k dispozícii bez ďalších príplatkov. E-knihy sú vo formáte PDF. 

Kluwer Online (http://www.kluweronline.com/): Spoločnosť Kluwer Academic Publishers je tiež pôvodne 
klasickým vydavateľom kníh a časopisov. Svoje elektronické služby člení na e-journals, e-books a e-
reference. Heslá slovníkových a referenčných prác sú dostupné vo formáte HTML, knižné tituly vo formáte 
PDF. Predplatiť je možné aj individuálne tituly. 

Taylor and Francis (http://www.ebookstore.tandf.co.uk/): Virtuálne kníhkupectvo e-kníh vydavateľstva 
Taylor and Francis ponúka veľa možností nielen ako získať jednotlivé tituly (pre inštitúcie i pre 
jednotlivcov), ale aj rozmanité formáty pre zobrazenie kníh (pre Mobilpocket Reader, Microsoft Reader, 
Adobe Acrobat Reader a DX Reader). 

ebrary (http://www.ebrary.com/): Spoločnosť ebrary nielen sprístupňuje e-knihy (vrátane mapových diel 
a historických dokumentov), ale je tiež partner pre všetky organizácie, ktoré by mali záujem o spracovanie 
ich dokumentov do plnotextovej databázy. Na prácu s e-knihami využívajú vlastný software ebrary Reader. 

Knovel (http://www.knovel.com/): Knovel ponúka rozsiahle kolekcie e-kníh, v ktorých sa nachádzajú aj 
matematické, fyzikálne a chemické tabuľky. Práve interaktívne nástroje pre prácu s týmito tabuľkami robia 
túto službu unikátnou. Originálne texty kníh sú vo formáte PDF, podporné programy v Java umožňujú 
z tabuľkových číselných dát vytvárať grafy a dosadzovať hodnoty do vzorcov pre výpočty želaných údajov. 

Referex v rámci Engineering Village 2 (http://www.engineeringvillage2.org/): Spoločnosť Elsevier 
Engineering Information nedávno sprístupnila kolekciu elektronických kníh z technických odborov vo svojej 
službe Engineering Village 2. Kolekcia je dostupná samostatne alebo ako doplnok k ďalším bibliografickým 
databázam či neperiodickým publikáciám vrátane európskych a amerických patentov. 

Safari Tech Books Online (http://proquest.safaritechbooks.com/): Ide o unikátnu kolekciu príručiek 
týkajúcich sa predovšetkým informačných technológií (počítače, počítačové siete, aplikácie a pod.) od 
popredných svetových vydavateľstiev. Spôsob nákupu je špecifický tým, že inštitúcia si predplatí „dĺžku 
virtuálnej poličky“, do ktorej potom môže vyberať a obmieňať jednotlivé tituly podľa potreby. V knihách, 
ktoré obsahujú aj ukážky zdrojových kódov programov, je možné vyhľadávanie špecifikovať len na túto 
časť. 

Ostatné služby 
Pre doplnenie uvedených informácií treba spomenúť, že existujú aj ďalšie špeciálne typy dokumentov, ktoré 
patria k neperiodickým publikáciám, a ktoré sú tiež dostupné v elektronickej verzii. V ponuke 
špecializovaných vydavateľstiev sú zákony, štatistické informácie, marketingové správy a predpovede, 
ochranné známky, patenty, normy a podobne. 
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