PŘEHLED DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH
INFORMAČNÍCH ZDROJŮ
EIZ Knihovny JAMU


rozcestník zdrojů na webu Knihovny JAMU



všechny databáze umožňují vzdálený přístup



způsob přihlášení uveden u každé databáze



obecně: UČO (nebo přihlašovací jméno - část před @ u pracovního emailu) + heslo do
Webmail/eduroam (nikoli do IS JAMU!)

Národní digitální knihovna DNNT


vstup do databáze přes web Národní knihovny



díla, u kterých trvají autorská práva, ale jsou nedostupná na trhu



přihlášení přes eduID: UČO (nebo přihlašovací jméno - část před @ u pracovního emailu)
+ heslo do Webmail/eduroam (nikoli do IS JAMU!)

Český rozhlas


Český rozhlas Vltava - Hudba



Český rozhlas Vltava - Hry a četba



Český rozhlas - Čtenářský deník (audioknihy)



volné zdroje, bez přihlášení

Knihovny online (dříve Knihovny proti viru)


rozcestník zdrojů poskytovaných českými knihovnami



rozděleno dle věku a potřeb jednotlivých skupin



zdroje jsou dostupné zdarma, převážně bez přihlášení (v případě přihlášení přes eduID
postupujte dle pokynů výše (např. Národní digitální knihovna) nebo dle pokynů poskytovatele)

Katalog e-knih Městské knihovny v Praze
katalog volně dostupných elektronických knih
 čeští i zahraniční autoři, výběr knih z nakladatelství FRA a Druhé město
 ke stažení ve formátech PDF, ePUB a PRC nebo k prohlížení online


Kontaktní osoba: kruckova@jamu.cz (Mgr. Jana Krůčková)

PŘEHLED DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH
INFORMAČNÍCH ZDROJŮ
Art Destinations


umění, kulturní dědictví, přírodní památky



online prohlídky, fotografie



bez přihlášení, dostupné přes web

abART


portál Archivu výtvarného umění



databáze českého a slovenského umění



knihy, katalogy, časopisy, pozvánky, plakáty, texty, výstřižky, tiskové zprávy, fotografie,
diapozitivy



zdarma, bez přihlášení

České galerie


zpravodajský a recenzní portál, sleduje aktuální dění ve světě výtvarného umění



sedmidílný seriál Výtvarné umění online (online databáze uměleckých děl, online výstavy,
audio & video)



odkazované zdroje převážně zdarma a bez přihlášení

Persee


knihy, odborné časopisy, výzkumné zprávy z oblasti humanitních věd



open access, bez přihlašování, ve francouzštině

Dramox - divadlo online


streamovací platforma



záznamy českých divadelních představení (např. Dejvické divadlo, Činoherní klub)



7 dní zdarma, poté 299 Kč/měsíc

Kontaktní osoba: kruckova@jamu.cz (Mgr. Jana Krůčková)
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PŘEHLED DOSTUPNÝCH ELEKTRONICKÝCH
INFORMAČNÍCH ZDROJŮ
Google Scholar


webový vyhledávač odborných zdrojů



odborné knihy a články, české i zahraniční kvalifikační práce



převážně open access (zdarma), mohou se však objevit i odkazy na placené zdroje

Open Research Library


digitální knihovna elektronických knih



převážně v angličtině



v režimu open access (bez přihlášení)

Theses.cz


národní registr kvalifikačních prací



plné texty kvalifikačních prací z většiny českých a slovenských vysokých škol



zdarma bez přihlášení

DOAB Directory of Open Access Books


digitální knihovna recenzovaných e-knih



plné texty



open access (zdarma bez přihlašování)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations


rozcestník mezinárodních registrů kvalifikačních prací

Kontaktní osoba: kruckova@jamu.cz (Mgr. Jana Krůčková)
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