Informační zdroje

CO POTŘEBUJI – CO CHCI NAJÍT
• Než se odhodláte vstoupit do online katalogu, databáze a dalších EIZ, měli
byste mít jasno o tom, co vlastně chcete hledat.
• Vyplatí se vám věnovat chvilku času analýze a promyslet: TÉMA, KLÍČOVÁ
SLOVA, ČASOVÉ VYMEZENÍ, JAZYKOVÉ OMEZENÍ, GEOGRAFICKÉ OMEZENÍ,
OMEZENÍ ZDROJŮ, VE KTERÝCH CHCI HLEDAT
• Pokud si vůbec nevíte rady, jak začít
• 1. Na kousek papíru si vypište hesla, sousloví, která výstižně charakterizují vaše
téma, ke kterému chcete něco najít.
• 2. Položte si další otázky a upřesněte svoji představu.
• Druhy, typy hledaných dokumentů –

• Chcete vyhledávat jen knihy, články, online články, diplomové práce, recenze...?

• Jazyk - Chci vyhledávat prameny jen v češtině, angličtině, němčině...?
• Země - Chci vyhledávat prameny jen k určité geografické oblasti?
• Čas - Chci vyhledávat jen zdroje publikované v určitém časovém rozmezí?

Elektronické zdroje,
které se mohou hodit při studiu na VŠ
• http://www.vejska.cz/elektronicke-zdroje
• Elektronické knihovny

• Díla světové literatury - Gutenberg.
• Česká poezie 19. století. Je nutné se zaregistrovat, ale vše je zdarma.
• Díla Čapka, Poláčka, Basse, Karafiáta a třeba Vančury (odkaz na tyto eknihy z důvodů mé nejistoty
ohledně autorských práv neuvádím).
• projekt Č.T.E. na Karlově univerzitě - odkazy na plné texty knih. Web je staršího data - některé odkazy
nefungují.
• Světová literatura - Bibliomania - menu Read - vybrat sekci - dílo - kapitola - navigační tlačítka stránek
dole. Při čtení si procvičíte angličtinu.
• České texty literární i historické - Česká čítanka.
• Robova stránka o knihách (slovenský nadšenec).
• Některé významné historické knihy o ekonomii převážně v AJ.
• Některá významná filozofická díla převážně v AJ.
• Bible Kralická, Korán v AJ.
• Manuskriptorium - staré originální tisky v dig. podobě.

https://knihovna.tul.cz/

https://kcl.fp.tul.cz/

https://www.kvkli.cz/

Obecně použitelné nástroje pro vyjádření
vztahů mezi hesly v EIZ
• booleovské (resp. logické) operátory, které definují vazby mezi
jednotlivými slovy a slouží pro rozšíření či zúžení dotazu:
• AND = záznamy musí obsahovat všechna slova zadaná v řetězci
• OR = záznamy budou obsahovat alespoň jeden z požadovaných termínů
• NOT = operátor vylučuje z vyhledávání záznamy, které obsahují určitý výraz

Obecně použitelné techniky vyhledávání v EIZ
• Dobrým startem je prozkoumat možnosti vyhledávání konkrétního EIZ
(resp. prostudovat nápovědu, zda platí následující funkce).
• Znaky, symboly pro zkracování a nahrazování (rozšiřování je
umožněno na začátku, konci i uprostřed hesel):
• ? nebo * – nahrazují 1 znak nebo více znaků (předpony, přípony hesel). V jednom hesle
mohou být použity pouze jednou.
• # - používá se při vyhledání stejných slov, která mohou mít různý pravopis (např. v
anglické a americké angličtině), v případě se jedna verze slova liší od druhé verze slova o
1 znak navíc (flavor – flavour, archaeology - archeology atd. -- pro vyhledání všech
záznamů obsahujících variantu 1 nebo 2 zadáme v rešeršním dotazu flav#r)

KATALOGY
• Elektronický katalog jedné knihovny •
• Souborný katalog = katalog více knihoven.
• Jedním dotazem můžeme prohledávat všechny zúčastněné katalogy. Souborné katalogy
mohou být oborové, národní, mezinárodní, pro určitý typ dokumentů, např. časopisů…
• Další druhy souborných katalogů naleznete např. na www:
http://www.ikaros.cz/ejournal/1/term/452.
• Důležité je připomenout užitečnou informaci o MVS - meziknihovní výpůjční službě a
systémech elektronického dodávání dokumentů.

• Jedná se o zajištění výpůjčky, kopie článku (zprostředkování) mezi knihovnami.
• Pokud např. v souborném katalogu najdete publikaci, která je dostupná ve vzdáleném městě či
cizině, můžete požadovat od nejbližší knihovny ve vašem městě zprostředkování výpůjčky nebo
zajištění kopie článku.
• Pro tyto služby je třeba počítat s finančními náklady na poštovné a poplatky za zahraniční výpůjčku
či kopii článku.

oborové digitální knihovny volně dostupné
• Další odkazy na oborové digitální knihovny volně dostupné na
internetu najdete např. na adrese
http://www1.cuni.cz/~brt/dvk/dvk2.htm..vejska.cz/elektronickezdroje

Zdroje pro prezentaci:
• https://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/
eiz_opora.pdf

