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Databáze dostupné v roce 2019 fondy

Vánoce skončily a teď hurá znovu do práce. Nezapomeňte, že do 4. ledna máme v hlavní knihovně 

otevřeno jen do 16.00. V tomto čísle zjistíte, jaké databáze budou dostupné v letošním roce, a že 

jedna, ta nejlepší fyzikální, což je INSPEC, bude k dispozici na měsíc ve zkušebním přístupu. Ať se 

vám dobře učí a všemu rozumíte, všechno si pamatujete, zápočtové testy píšete lehoulince a napo-

prvé a u zkoušek excelujete. Kdyžtak u nás najdete nejen knížky, ale i prostor pro učení. :)

Vyjednávání o nákupu elektronických informačních zdrojů skončila a smlouvy jsou podepsané. Na 

Technické univerzitě v  Liberci budou v  roce 2019 dostupné totožné placené databáze jako loni. 

Jsou to: multioborové:

ČSN online

IOPscience (archiv)

JSTOR

ProQuest

SAGE Journals

ScienceDirect

SpringerLink

Taylor&Francis Online

Wiley Online Library

Jste úplně hotoví ze zkouškového 

období? Hlava už nic nebere? 

Stres je zabiják, přijďte ho uvolnit 

třeba do knihovny. Pomohou vám 

bublinkové fólie či antistresové 

omalovánky, které najdete po celý 

leden v hlavní knihovně a taky na 

pobočce E2. 

oborové:

ACM Digital Library

IEEE Xplore Digital Library

citační:

Journal Citation Reports

Scopus

Web of Science

Nově od tohoto roku je dostupný také analytický nástroj InCites. Jedná se o webovou aplikaci, 

v které lze na základě údajů z Web of Science provádět analýzy publikačních aktivit, produktivity 

a dopadu vědeckých výstupů na úrovni jednotlivců, týmů, pracovišť, institucí a jednotlivých oborů. 

Adresa pro vstup je https://incites.thomsonreuters.com/.

Antistresové pomůcky služby

https://incites.thomsonreuters.com/


Základní informace Univerzitní knihovna TUL, Voroněžská 1329, 461 17 Liberec 

e-mail knihovna@tul.cz; tel. +420/485 352 549 

web https://knihovna.tul.cz/; katalog https://knihovna-opac.tul.cz/ 

otevřeno: hlavní knihovna 8.00–18.30

pobočka E2 9.00–12.00, 13.00-16.00

Zkušební přístup do INSPEC a INSPEC Analytics fondy

Jídlo a pití v pravěku a ve středověku kniha měsíce

Hora salátu, lán řízků a vagón cukroví. Jo a taky pár 
jablíček kvůli tradici, tak nějak to dnes asi může 
někde vypadat.

Naše hodnocení: 80%

Po dlouhých třech letech vám můžeme opět 

zpostředkovat zkušební přístup do databáze 

INSPEC. INSPEC je hlavní databáze pro oblasti 

fyziky, elektrotechniky, elektroniky, komuni-

kací, řídicí techniky, výpočetní techniky, 

informačních technologií, výroby, strojírenství 

aj. V současné době obsahuje cca 14 miliónů 

bibliogra�ckých záznamů.

Minul čas Vánoc a novoročních oslav. Příroda spí a ponuré dny přímo vyzývají k  zamyšlení nad 
prožitým rokem. Čas zimního usebrání je přirozenou pobídkou k  připomenutí si věcí, na nichž 
v životě lidském opravdu záleží. Takže, naprali jste nácka!? :-D

Když už jsme u  té tradice, jaká vlastně je? Kniha 
Jídlo a  pití v  pravěku a ve středověku od 
Magdaleny Beranové představuje zajímavou formou 
způsoby stravování našich předků. Najdeme v  ní 
nejenom dobové recepty, ale i  poučná vyprávění 
o  dějinách té které potraviny na našem stole. Jídlo 
dřív nebylo jenom spotřební surovinou, daleko více 
se diskutoval jeho medicínský, liturgický či 
společenský význam. Přirozeně zde najdete 
i  spoustu zajímavých nápadů a  zapomenutých 
postupů. A  nebojte, nejsou to jenom samé bobří 
ocasy, chrpy v  cukru a vařené veverky. Po přečtení 
nabudete dojmu, že naši předci si vůbec nežili 
špatně a s  tím, co jim země dávala, to uměli daleko 
lépe, než dnes my.

Zkušební přístup je vyjednán pouze na jeden 

měsíc - od 14. ledna do 17. února, vstup do 

databáze je na adrese:

https://search.ebscohost.com.

Součástí je také analytický nástroj INSPEC Analytics, který umožňuje porovnání vědeckých 

institucí, měření dopadu, zkoumání trendů v  oblastech výzkumu či hledání spolupracovníků. 

Přístup je také na https://search.ebscohost.com.
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