Duomenø baziø licencijavimas, administravimas ir
pristatymas vartotojams
Lietuvoje dauguma duomenø baziø (toliau – DB) yra
licencijuojamos centralizuotai, tarpininkaujant Lietuvos
moksliniø bibliotekø asociacijai (toliau – LMBA)
<http://www.lmba.lt/>.

Licencijavimo eiga priklauso nuo derybø su duomenø
baziø leidëjais sëkmës, darnaus komandinio darbo ir
derybininkø kvalifikacijos.

Tipinës licencijos straipsniai
 Ðalys (leidëjas ir biblioteka, institucija arba asociacija)
 Konstatuojamoji dalis

Duomenø baziø licencijavimo etapai

 Sutarties aiškinimas
 Apibrëþimai
 Ástatymø pasirinkimas
 Susitarimas
 Pagal licencijà suteikiamos teisës
 Naudojimo apribojimai
 Terminas ir pabaiga
 Licencijuotos medþiagos pristatymas ir prieiga prie jos
 Licencijos mokestis
 Licenciato (bibliotekos ir (arba) asociacijos)
ásipareigojimai
 Ádiegimas ir ávertinimas
 Garantijos, ásipareigojimai, nuostoliø atlyginimas
 Force majeure (nenugalimos jëgos aplinkybës)
 Teisiø perdavimo sàlygos
 Pastabos
 Ginèø reguliavimas
 Priedai
 Parašai

eMoDB.LT2: Elektroniniø mokslo duomenø baziø
atvërimas Lietuvai – antrasis etapas

www.lmba.lt
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Elektroniniø knygø prenumerata ir ásigijimas
 Prenumeruojant el. knygas prieiga prie turinio
galima tik sutartyje numatytu laikotarpiu
 Ásigytos el. knygos tampa bibliotekos nuosavybe,
taèiau jø naudojimas daþnai yra ribojamas autoriø teisiø, todël
net ásigyjant el. knygas reikia pasiraðyti licencinæ sutartá

Elektroniniø knygø licencijø ypatumai
El. knygø sutartims galioja tipinës licencijos straipsniai.
Papildomai turi bûti numatyta:
 kad tiekëjas pateiktø el. knygø MARC áraðus, skirtus
ákelti á bibliotekos katalogà
 kokia sàsaja bus naudojama el. knygoms skaityti ir ar
bus taikomas kasmetinis sàsajos mokestis
 kad tiekëjas atsiøstø ásigytas knygas el. laikmena
 kad bûtø galima el. knygas atsisiøsti ir skaityti mobiliuosiuose árenginiuose

Svarbiausi darbo barai pasirašius licencijà
 Prieigos prie duomenø bazës uþtikrinimas institucijoje
ir uþ jos ribø (jei yra tokia galimybë)
 Vartotojø informavimas, mokymai ir pagalba
 Licencijuojamø duomenø baziø administravimas

Duomenø baziø prenumerata (ásigijimas)
tarpininkaujant LMBA





Testavimo organizavimas
Bibliotekø apklausa
Viešieji pirkimai, licencijos pasirašymas
Pagalba nustatant prieigà ir administruojant duomenø
bazes
Svarbu. Remdamasi nuostatomis, LMBA tarpininkauja
licencijuojant duomenø bazes, kuriø pageidauja nors viena
biblioteka. LMBA netarpininkauja, jei biblioteka nori ásigyti
atskiras knygas arba nori jø ásigyti pasirinktinai, t. y.
komplektuoti pagal vartotojø pasirinkimà (PDA).

Duomenø baziø naudojimas institucijoje

 Bûtina informacijos sklaida ir reklama
 Reikia organizuoti duomenø baziø mokymus
 Leidëjø seminarai padeda geriau suprasti prenumeruojamø el. leidiniø turiná ir moko efektyviai jais naudotis
 Prieiga prie duomenø baziø galima:
• bibliotekoje (institucijoje) pagal IP adresus
• prieiga bibliotekoje (institucijoje) su slaptaþodþiais
(jei tiekëjas nesuteikia prieigos pagal IP adresus)
• nuotolinë prieiga vartotojams namie ar darbo vietoje
 Prieiga nuotoliniams vartotojams ne institucijoje:
• su individualiais slaptaþodþiais
• per ágaliotuosius (proxy) serverius
• per VPN (virtualøjá privatøjá tinklà)
• naudojant specialià programinæ árangà (pvz., EZproxy)
 Bûtina teisingai administruoti prenumeruojamas
duomenø bazes ir stebëti jø panaudà
Svarbu. Jei prieiga prie duomenø bazës nustatoma su
slaptaþodþiais, jø negalima vieðai skelbti internete.

Duomenø baziø administravimo srityse galima:

 keisti administravimo slaptaþodþius
 nustatyti vartotojø aplinkà
 atnaujinti IP adresus
 suteikti vartotojams nuotolinæ prieigà
 perþiûrëti duomenø bazës naudojimo statistikà
Svarbu. Ne visose duomenø baziø administravimo srityse
suteikiamos vienodos galimybës. Duomenø baziø administravimo slaptaþodþius suteikia leidëjas arba LMBA duomenø
baziø specialistas.

LMBA interneto svetainëje <http://www.lmba.lt/>
ir <http://www.emodb.lt/> rasite:
 naujienas
 prenumeruojamas duomenø bazes
 daþnai uþduodamus klausimus
 informacijà apie:
• atviràjà prieigà
• autoriø teises
• renginius
• LMBA ir kt.
LMBA svetainës intranete galite:
 atnaujinti prisijungimo duomenis ir institucijos
kontaktinæ informacijà
 atnaujinti administruojamos bibliotekos
duomenis
 susipaþinti su prenumeruojamø duomenø
baziø licencinëmis sutartimis ir naudojimo
statistika

Duomenø baziø naudojimo statistika
leidþia ávertinti:

 prenumeruojamo iðtekliaus reikalingumà
 biudþeto paskirstymo tinkamumà
 bibliotekiniø paslaugø efektyvumà
 vartotojø lûkesèius ir elgsenà
Svarbu. Pagrindinis statistiniø ataskaitø standartas
yra COUNTER4.
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