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NOVÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO MODERNÍ VÝUKU A EFEKTIVNÍ VÝZKUM

NOVÉ DATABÁZE

Pro rok 2015 Ústřední knihovna ČVUT zajistila přístup do nových informačních zdrojů s cílem obohatit dosavadní nabídku 
dostupných informací pro studium a vědu. Stabilní a hojně využívaná kolekce elektronických zdrojů je rozšířena o 
plnotextové a faktografické databáze, které jsme zakoupili na základě vašich požadavků.
Přinášíme tyto novinky:

NOVÉ DATABÁZE

ZMĚNY SLUŽEB

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTUPY

KNIŽNÍ NOVINKY

ONLINE UČEBNICE ACCESS ENGINEERING 

Kolekce nakladatelství McGraw-Hill je ucelenou sbírkou 
elektronických učebnic, příruček a studijních textů 
z  technických oborů. Přehledné a intuitivní vyhledávání, 
dynamické on-line funkce, instruktážní videa ukazují 
krok za krokem řešení reálných problémů, kalkulačky, 
interaktivní tabulky a grafy pro analýzu klíčových dat.

Podrobnější informace a přístup

LEGENDA
doporučujeme pro výuku doporučujeme pro vědeckou činnost

TECHNICKÉ NORMY IHS

Zahraniční národní i mezinárodní technické normy 
v  jednotném prostředí, přes 370 normalizačních institucí 
ISO, ASTM, ASME, IEEE, ITU, CEN, ...
Plnotextově jsou nyní dostupné kolekce norem ASTM:

• Metals – Mechanical Testing 
• Corrosion of Metals; Wear and 

Erosion
• Nondestructive Testing

Pro návrh k pořízení dalších kolekcí 
kontaktujte knihovnu.
Před první návštěvou portálu IHS prostudujte informaci 
na stránkách ÚK. Databáze vyžaduje registraci!

Podrobnější informace a přístup

ELEKTRONICKÉ ČASOPISY CAMBRIDGE JOURNALS ONLINE

Kolekci časopisů ÚK ČVUT jsme rozšířili o Cambridge Journals Online.
Seznam předplacených časopisů
Cambridge University Press podporuje otevřený přístup (OA). Podívejte se na seznam časopisů v režimu OA Gold.

Podrobnější informace a přístup 

http://accessengineeringlibrary.com/video
http://accessengineeringlibrary.com/graph
http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/e-databaze/access-engineering.html
http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/e-databaze/technicke-normy-ihs.html
http://journals.cambridge.org/action/subscribedTo?sessionId=F5174AC0F97D8A313A998E38543A2E74.journals
http://knihovna.cvut.cz/veda/open-access/co-je-oa.html
http://journals.cambridge.org/action/openAccessContent
http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/cambridge-university-press.html


knihovna@cvut.cz

KNIŽNÍ NOVINKY

KNIŽNÍ HIGHLIGHTS
Knihovní sbírky se v lednu, mimo jiné, rozrostly o 3 zajímavé publikace, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Jsou to 
publikace oceněné Cenou rektora ČVUT za prestižní publikaci:

ŠNOBL, Libor a Pavel WINTERNITZ. Classification and identification of Lie algebras. Providence: American Mathematical Society, ©2014. 
xi, 306 s. CRM monograph series; volume 33. ISBN 978-0-8218-4355-0. (obr. 1) odkaz do katalogu ÚK

FRANK, Helmar, Jaroslav FIALA a Ivo KRAUS. Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní. 1. vyd. Praha: České vysoké učení 
technické v Praze, 2013. 317 s. ISBN 978-80-01-05397-3. (obr. 2) odkaz do katalogu ÚK

PAVELKA, Karel, Jaroslav KLOKOČNÍK a Jan KOSTELECKÝ. Astronomicko-historické otazníky Mezoameriky a Peru. Vyd. 1. V Praze: ČVUT, 
2013. 287 s. ISBN 978-80-01-05219-8. (obr. 3) odkaz do katalogu

více: KUČEROVÁ, V. Potlesk pro autory. Pražská technika 2014, č. 6, s. 32

VYZKOUŠEJTE

APPLIED SCIENCE & TECHNOLOGY SOURCE

Do 12. 2. máte k dispozici zkušební přístup do této kolekce 
poskytované databázovým centrem EBSCO.

Podrobnější informace a přístup

NEPŘEHLÉDNĚTE

Propojili jsme naši „papírovou“ a digitální 
knihovnu a od nového roku značíme 
všechny knihy, které jsou dostupné v 
elektronické kopii, samolepkou a QR 
kódem s odkazem na plný text.

FAKTOGRAFICKÁ DATABÁZE  
HELGI LIBRARY

Česká faktografická databáze Helgi Library na jednom 
místě shromažďuje statistické údaje o více než 95 % světové 
populace a globální ekonomiky. Databáze obsahuje:

• statistické údaje tříděné do 16 odvětví z 80 zemí 
světa

• tematické reporty a analýzy
• možnost vypracování reportu/analýzy na míru

Podrobnější informace a přístup

NOVÁ KOLEKCE v KNOVEL

• Process Design, Control & Automation
Knovel je unikátní databáze e-knih a referenčních příruček. 
Zajímavá je především způsobem vyhledávání a různými 
možnostmi práce s údaji, např.:

• numerické vyhledávání
• práce s živými rovnicemi (live equations), která 

umožňuje analyzovat např. průběh vývoje tlaku 
v závislosti na teplotě

• vizualizace dat
• možnost exportu dat

Podrobnější informace a přístup

Texty: I. Trtíková, J. Jílek, L. Němečková; Jazyková korektura: M. Morysková; Grafický návrh: JoJi

obr. 1 obr. 2 obr. 3

ZMĚNY SLUŽEB

REFWORKS - KONEC PŘEDPLATNÉHO

Jak jsme již informovali, s koncem roku 2014 skončilo 
předplatné citačního manageru RefWorks. Důvodem 
byly vysoké finanční nároky producenta služby. Ke správě 
záznamů o literatuře je dostupná řada volně dostupných 
citačních managerů.

Podrobnosti a další alternativy

http://knihovna.cvut.cz
https://aleph.cvut.cz:443/F?func=direct&doc_number=000755690&local_base=DUPL&format=999
https://aleph.cvut.cz:443/F?func=direct&doc_number=000753753&local_base=DUPL&format=999
https://aleph.cvut.cz:443/F?func=direct&doc_number=000748246&local_base=DUPL&format=999
http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pt/resolveuid/8b1402b58500b52136a805d8a74924ae
http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/zkusebni-pristupy/applied-science-technology-source.html
http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/helgi-library.html
http://app.knovel.com/web/browse-a-subject-area.v/catid:197/cat_slug:process-design-control-automation
http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/e-knihy/knovel.html
http://knihovna.cvut.cz/informacni-zdroje/sprava-citaci/
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