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CÍLE PROJEKTU

MULTIOBOROVÉ DATABÁZE

Hlavním cílem projektu Národní knihovna ČR — rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory (NL 4 HSS) je upevnění a další
rozvoj informační infrastruktury pro poskytování informací z oblasti humanitních a společenských věd (HSS) pro sféru vědy, výzkumu a inovací
(VaVaI) v České republice prostřednictvím zpřístupnění 18 titulů multioborových a oborově specializovaných databází v konsorciálních a individuálních licencích a zabezpečení primárních dokumentů prostřednictvím mezinárodních meziknihovních služeb.
Předmětem podpory projektu je zejména zabezpečení kontinuálního přístupu k ověřené a průběžně inovované nabídce elektronických informačních
zdrojů (EIZ) z HSS, kterou Národní knihovna České republiky (NK ČR) systematicky buduje od konce 20. století pro profilové uživatele ze sféry VaVaI
jak v rámci individuálních, tak i konsorciálních licencí ve spolupráci s relevantními informačními, akademickými a výzkumnými institucemi. Základem
podporované nabídky jsou primární a sekundární multioborové EIZ s tematickým těžištěm v HSS a specializované EIZ pro zabezpečení tzv. malých
oborů (hudba a hudební věda; knihovnictví a informační věda; slavistika).
Projekt podporuje navazující služby zpřístupnění primárních dokumentů prostřednictvím center mezinárodních meziknihovních služeb
(Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká
knihovna v Olomouci, Národní technická knihovna).

Plnotextové článkové databáze firmy EBSCO jsou v ČR dostupné v různých licencích už od roku 2000. V rámci projektu LR1308 jsou na platformě EBSCOhost zpřístupňovány databáze:
Academic Search Complete
Business Source Complete
Environment Complete
SocINDEX with FullText
V současném projektu je zapojeno 45 institucí.





Více na webové stránce www.izevo.cz.

ebrary Academic Complete je rozsáhlá multidisciplinární elektronická knihovna. V současné době
obsahuje více než 116 000 titulů zahraniční akademické literatury z oblasti společenských a humanitních věd. Vedle online čtení e-knih je u většiny
publikací také možnost výpůjčky e-knih na počítače,
čtečky, tablety a chytré telefony.
Databáze je dostupná pro registrované uživatele NK ČR.

SLAVISTIKA

KNIHOVNICTVÍ

HUDEBNÍ VĚDA

Pro oblast slavistiky jsou v rámci projektu dostupné tyto databáze:
The American Bibliography of Slavic and
East European Studies (ABSEES)
Central and East European Academic
Source (CEEAS)
UDB-COM: Russian Central Newspapers
Project Muse — Standard Collection

Pro oblast knihovnictví a informační vědy
jsou v rámci projektu přístupné dvě stěžejní oborové databáze:
Library and Information Science Abstracts (LISA)
Library & Information Science Source
(LISS)

Pro oblast hudby a hudební vědy jsou v rámci projektu
dostupné tyto databáze:
Music Online
Oxford Music Online
RILM Abstracts of Music Literature
International Index to Music Periodicals Full Text
JSTOR Music Collection
RIPM Online Archive of Music Periodicals

Databáze jsou dostupné pro registrované uživatele Slovanské knihovny a Národní knihovny
ČR (více na www.nkp.cz nebo www.nkp.cz/slk).

Databáze je možné prohledávat prostřednictvím oborové brány KIV (více na
kiv.jib.cz nebo kiv.nkp.cz — od roku 2015).
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Databáze je možné prohledávat prostřednictvím oborové
brány MUS (více na mus.jib.cz).

Databáze jsou dostupné pro registrované uživatele zapojených institucí
v místě samém a prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Hlavní řešitel projektu: PhDr. Hanuš Hemola (e-mail: Hanus.Hemola@nkp.cz, tel.: 221 663 209)
Řešitelský tým: PhDr. Lukáš Babka, Mgr. Eva Bartůňková, Mgr. Václav Kapsa, Ph.D., Mgr. Karolína Košťálová, PhDr. Hana Nová, PhDr. Petra Šťastná

