Dodávání kopií článků
Kopie článků poskytujeme v tištěné nebo elektronické podobě (EDD).

KOPIE ZASÍLANÉ POŠTOU
Kopie dokumentů v tištěné podobě zasíláme poštou. K objednávání kopií využívejte objednávkového
formuláře v našem online katalogu. Vyhledejte v katalogu knihovny příslušný rok periodika, z něhož
chcete poslat kopii článku. Klikněte na tlačítko E-kopie a vyplňte objednávkový formulář. Pro vstup do
objednávkového formuláře použijte heslo a login, které vám byly přiděleny. Při vyplňování
objednávky uveďte POVINNĚ do pole Poznámka způsob dodání kopie – POŠTOU. Při zasílání kopií
poštou není potřeba uzavírat s námi ani s koncovými uživateli žádné smlouvy.

KOPIE DODÁVANÉ ELEKTRONICKY (EDD)
K objednávání kopií využívejte objednávkového formuláře v našem online katalogu. Vyhledejte v
katalogu knihovny příslušný rok periodika, z něhož chcete poslat kopii článku. Klikněte na tlačítko
E-kopie a vyplňte objednávkový formulář. Pro vstup do objednávkového formuláře použijte heslo a
login, které vám byly přiděleny. Při vyplňování objednávky uveďte POVINNĚ do pole Poznámka
způsob dodání kopie – ELEKTRONICKY. Přístup k e-kopii je z vašeho čtenářského konta. E-kopie je pro
Vás zpřístupněna po dobu 14 dnů.

Při elektronickém dodání dokumentu je třeba při první objednávce uzavřít s SVK HK Smlouvu o
uživatelském kontě. Smlouvu si vytiskněte, doplňte údaje o vaší knihovně a podepsanou a
orazítkovanou ji ve dvou exemplářích pošlete na adresu:
Eva Kudláčková
Studijní a vědecká knihovna
odd. prezenčních služeb, úsek periodik
Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové
Důležité je uvést ve smlouvě název, siglu a sídlo knihovny, jméno statutárního zástupce a e-mailovou
adresu kontaktní osoby. Po potvrzení smlouvy ze strany SVK HK Vám bude jeden exemplář smlouvy
zaslán poštovní zásilkou.

Elektronicky dodané dokumenty je objednávající knihovna povinna předat svému koncovému
uživateli v tištěné podobě.

Poskytování služby EDD se řídí kolektivní smlouvou, uzavřenou mezi knihovnami a agenturou DILIA.
Tato smlouva ukládá poskytovatelům služby EDD povinnost vybírat za poskytnuté kopie autorské
poplatky a ty následně odvádět agentuře DILIA. Služba elektronického dodávání dokumentů je
určena všem knihovnám, které chtějí urychlit dodání kopií dokumentů, především článků z novin a
časopisů, kapitol z knih (do 25 str. předlohy) a statí ze sborníků, svým koncovým uživatelům.

CENY
Ceny obou služeb jsou uvedeny v ceníku.
Poskytování služby elektronického dodávání dokumentů se řídí Knihovním řádem EDD v SVK HK.
Další informace: eva.kudlackova@svkhk.cz , tel. 494 946 223

Ke stažení:
. Ceník
. Knihovní řád EDD v SVK HK
. Smlouva o uživatelském kontě

