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Nabídka Citace.com
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PRO
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Citace PRO
citační manažer

 7000 citačních stylů

 institucionální přihlašování

 automatické importy

 doplňky (Word, prohlížeče, 
aplikace pro Android)

 propojení se systémy instituce

 individuální přístup

 podpora v ČR

 28 institucí (4x na Slovensku)



Proč Pablikado vzniklo?

4

 potřeba e-obsahu do knihoven

 rozvoj nových služeb (Koncepce rozvoje knihoven na léta 2017-2020…)

 chybějící systém pro knihovny nabízející odbornou literaturu

 efektivnější práce s e-dokumenty

 propojení s citačním manažerem (zdroj českých článků)



Co je Pablikado?
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přímý prodej
databáze pro 

knihovny

http://www.pablikado.cz



Digitální obsah na Pablikadu?
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 knihy a monografie

 skripta a učebnice

 časopisy a články

 šedá literatura

 …



Mobilní aplikace Pablikado

 Zobrazování dokumentů z Citace PRO

 Poznámkový aparát

 podtrhávat

 zvýrazňovat

 vkládat poznámky

 vytvářet náčrtky

 výpisky s citací do Citace PRO (novinka)

Pablikado stahujte z: http://play.google.com

stáhnout aplikaci



Import citátů – videoukázka
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aplikace-citaty.mp4


Aktuální nabídka pro knihovny?

9

 v první fázi orientace na odborné časopisy

 30+ titulů časopisů volně pro knihovny (pokud vlastní Citace PRO)

 vždy aktuální a loňský ročník

možnost dokoupit archiv



Tituly v Pablikadu zdarma
Financial Assets and Investing

Geoinformatics FCE CTU

Historická Sociologie

Interdisciplinaria Archaeologica

Journal of Competitiveness

MAD: Magazine of Aviation Development

Medical and Health Science Journal

Perspectives of Innovations, Economics and Business

Psychology and its Contexts

Radioengineering

Scientia in Educatione

Sociální Pedagogika

Studia Paedagogica

Trendy Ekonomiky a Managementu

Tělesná Kultura

Acta Gymnica

Acta Informatica Pragensia

Acta Medica

Acta Oeconomica Pragensia

Acta Polytechnica

Acta Universitatis Carolinae: Kinanthropologica

Acta Universitatis Carolinae: Theologica

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Gymnica

Acta Veterinaria Brno

Advances in Electrical and Electronic Engineering

AntropoWebzin

Applied Technologies and Innovations

Applied and Computational Mechanics

Business and Economic Horizons

Central European Journal of Nursing and Midwifery

Central European Political Studies Review

Civil Engineering Journal

Envigogika



Nákup komerčních titulů
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 dle zájmu knihovny se pokusíme vyjednat licenci

 cena individuální dle velikosti instituce

 předplatné na rok + archiv

 jednáme s

 univerzitními vydavateli

 vydavateli konkrétních časopisů

Máte zájem o konkrétní tituly? Kontaktujte nás.
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https://www.pablikado.cz/dokument/studia-paedagogica
https://www.pablikado.cz/dokument/studia-paedagogica
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Výhody systému Pablikado pro knihovny
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 vše na jednom místě

 jediná databáze českých odborných časopisů

 propojení s Citace PRO

 aplikace pro Android – poznámkový aparát a citáty

 bonus pro zákazníky Citace PRO!!!

možnost využít jako vlastní repozitář

zejména pro ústavy a katedry



Online self-publishing
 vydávání digitálního obsahu jednotlivci
pro akademické pracovníky

pro začínající autory

ale i pro ústavy, kabinety, fakulty, univerzity, vydavatelství

 vydavatelská činnost knihoven
 vydávání regionální literatury

 díla méně známých autorů
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Máte zájem u nás publikovat? Kontaktujte nás.



Reference společnosti Citace.com

Více na: http://www.citace.com/reference



Kontakt
Citace.com, s.r.o.
Lidická 700/19
602 00 Brno
Česká republika

IČ: 04222491
DIČ: CZ04222491

info@citace.com

http://www.citace.com
http://www.pablikado.cz

Publikovat online je snadné…
Zdroj obrázků: https://pixabay.com


