Akademická knihovna JU

web: www.lib.jcu.cz
e-mail: library@lib.jcu.cz

Elektronické informační zdroje (EIZ)
databáze, e-časopisy, e-knihy, informační brány

Kde naleznu přehled dostupných EIZ?
http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje
Jaké druhy databází předplácí JU?
 multioborové - tematicky pokrývají několik oblastí, např. ProQuest,
ScienceDirect, JSTOR, EBSCO
 speciální - specializace na konkrétní obory, např. CAB Abstracts - přírodní vědy,
EconLit – ekonomie, LION - anglická a americká literatura, PsycINFO – psychologie
 plnotextové - obsahují plné texty dokumentů - časopisy, monografie, např.
Springer Link, CAB ebooks, BioOne, CABI eRefWorks
 bibliografické - neobsahují plné texty dokumentů, pouze bibliografické údaje o
dokumentu (název, autor, rok vydání, číslo časopisu…) např. Scopus, Web of
Science
Jak se mohu k EIZ připojit?
 ze sítě Jihočeské univerzity - přístup k předplaceným EIZ je vázán na IP adresu
ze sítě JU, do těchto EIZ se tedy bez problémů dostanete ze všech počítačů v síti
JU, tzn. počítačů v knihovně, kancelářích, učebnách a kolejích
 ze vzdáleného počítače (např. z domova) prostřednictvím vzdáleného přístupu
pomocí tzv. VPN koncentrátoru
o návod na instalaci naleznete na http://simek.jcu.cz/vpn/

Kde naleznu seznam předplácených online časopisů?
 EZB: Elektronická knihovna časopisů
o nabízí snadný přístup z jednoho místa ke všem online časopisům, které má
knihovna dostupné v rámci předplatného (žluté tituly) nebo které jsou k dispozici
volně na internetu (zelené tituly)
o http://www.lib.jcu.cz
KATALOGY A SEZNAMY

K čemu slouží multivyhledávač Ebsco Discovery Service (EDS)?
 jednotné rozhraní pro vyhledávání napříč elektronickými zdroji AK JU
 napojení na generátor citací - export citace z EDS do ČSN ISO 690
 přístupný z webových stránek knihovny na http://www.lib.jcu.cz
nebo z http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje/seznam-dle-abecedy

Školení a prezentace
 aktuální nabídku školení a prezentací umisťujeme na webové stránky knihovny
do aktualit a na Facebook
Dotazy
 můžete si domluvit osobní konzultaci s knihovníkem, kde Vám například
poradíme, jak vyhledávat v databázích a doporučíme další vhodné služby naší
knihovny podle Vašich informačních potřeb
 kontakt – vorlova@lib.jcu.cz
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