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Elektronické zdroje 
Národní technické knihovny

210 mm

http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/elektronicke-zdroje/http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/elektronicke-zdroje/
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Elektronické zdroje NTK 

  24 databází
  obsahují bibliografické informace
  15 zdrojů včetně plných textů
  obsahují  Impactované časopisy, recenzované časopisy 
    výzkumné zprávy, knihy, patenty apod. 
  Articles in Press u vybraných titulů
  online; možný vzdálený přístup do sedmi největších
  přídavné služby

SIGL

E

http://www.scopus.com/home.url
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210 mm

  prohledávají více jak  14 milionů článků a 17 000 knih 
  NTK vlastní více jak 4900 časopisů s články v plném textu 

6 systémů vydavatelů

2 - Citační databáze 
SCOPUS
  záznamy více než 15 000 recenzovaných (peer-reviewed) časopisů od více než 
4 000 nakladatelů z celého světa 

  okolo 1200 volně přístupných „open access"  časopisů; přes 500 sborníků z konferencí, 
odkazy na 386 milionů odborných webových stránek 

  33 milionů abstraktů 
  22 milionů patentových záznamů 

   

EBSCO
  dvě největší databáze prohledávají více jak  13 tisíc časopisů  
  NTK vlastní více jak 9000 časopisů s články v plném textu 

http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/elektronicke-zdroje/http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/elektronicke-zdroje/
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  informace o publikovaných dokumentech ze světa i z ČR 
  informace o umístění dokumentu
 využití MVS, MMS, rešerše 

Bibliografické databáze

Encyklopedie a faktografické databáze

  Encyklopedie 
 Ottova encyklopedie, Mála československá encyklopedie, Encyklopedie Universum 

  legislativa ČR, judikáty, právní výklady
 firemní literatura 

   
http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/elektronicke-zdroje/http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/elektronicke-zdroje/
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Oborová brána  TECHTECH

Snadný  přístup k informačním zdrojům nejen pro technikySnadný  přístup k informačním zdrojům nejen pro techniky

210 mm

http://tech.jib.cz/http://tech.jib.cz/
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Oborová brána TECH

 
 služba je zdarma  
 jedná se o online službu přístupnou z WWW
 je přístupná i v anglickém jazyce 
 prohledávání a orientace  ve zdrojích z oblasti 

techniky, přírodních a aplikovaných věd
 umožňuje a usnadňuje přístup k plným textům
 návazné služby pro zákazníky NTK

210 mm
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Služby Portálu 

  novinky
  akce
  užitečné odkazy
  Adresář výzkumných ústavů
  Databáze volných zdrojů
  Vyhledávač
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Služby Portálu – Databáze volných zdrojů
   350 zdrojů350 zdrojů

  pravidelné revize a aktualizace
  hodnocení kvality zdroje
    dle interních pravidel
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Služby Portálu – Adresář výzkumných 

ústavů
  307307   
  pravidelné revize a aktualizace
  obsahuje kontaktní údaje
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Vyhledávač –služby

   různé typy vyhledávání
   široký výběr zdrojů
   seznam e – časopisů
   umožňuje propojení SFX
   umožňuje autorizaci 
     a přístup do placených DB
   umožňuje registraci a 
     využívání vlastního prostoru
  umožňuje či usnadňuje přístup k plným textům
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ArXiv. rorg

DOE

Katalogy 

knihoven

Bibliografic

ké zdroje 

Patentů a 

norem

Volné online 

zdroje

Licencované zdroje 

NTK
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Přístup k plnému textu

PDF 
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Přístup k plnému textu

PDF 
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Přístup k plnému textu

SFX

VPK



26. říjen 2009 Elektronické informační zdroje pro technické obory 15

210 mm

Vyhledávač – Osobní prostor uživatelů

   virtuální schránka
   vlastní skupiny zdrojů
   tvorba vlastních bibliografií
   ukládání rešeršních dotazů
  alerty
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Oborová brána TECH

Nástroje  technického řešení : paralelní vyhledavač MetaLib 
a link server SFX izraelské firmy Ex Libris; 

                  portál spravován pomocí CMS systému Plone

Nástroje  správy obsahu : Interní předpis pro hodnocení 
volných zdrojů

                  statistiky přístupů a využívání
                  průzkumy potřeb uživatelů a jejich hodnocení 

portálu

210 mm
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Děkuji Vám za pozornost

210 mm

http://tech.jib.cz/http://tech.jib.cz/

Andrea KučerováAndrea Kučerová
andrea.kucerova@techlib.czandrea.kucerova@techlib.cz
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