ELEKTRONICKÉ DATABÁZE

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP PRO REGISTROVANÉ ČTENÁŘE
ODKUDKOLI Z INTERNETU, PŘÍSTUP ZE VŠECH
POČÍTAČŮ V KNIHOVNĚ:
Naxos Music Library

Sbírka nahrávek především vážné hudby, které lze poslouchat jako online stream.
Zahrnuje kompletní produkci nakladatelství Naxos a Marco Polo a výběrově produkci
dalších více než 370 nakladatelů. Měsíčně přidáváno až 800 nových CD.

EBSCOhost Academic Search Elite

Zpřístupňuje tisíce kvalitních odborných časopisů, knih, příruček, zpráv a dalších
dokumentů v plných textech, mnoho dalších v abstraktech. Multioborové pokrytí,
hluboká retrospektiva, průběžné doplňování nových titulů, široké možnosti
vyhledávání.

Press Reader

Přístup také z vlastních mobilních zařízení přes wifi v knihovně s možností stažení
mobilní aplikace pro offline čtení. Obsahuje více než 4 000 titulů novin ze 100 zemí světa,
celkem v 60 jazycích včetně češtiny. Každý den aktualizace, archiv posledních čísel.
Z českých titulů obsahuje např. MF Dnes nebo Lidové noviny, ze známých světových
např. The Guardian, The Washington Post či The Wall Street Journal.

PŘÍSTUP K DATABÁZÍM V INFORMAČNÍM
A REFERENČNÍM CENTRU (4. podlaží budovy 15):
Anopress

Obsahuje články z českého a slovenského tisku, plnotextové záznamy vybraných
zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize, články
z internetových časopisů apod. Zahrnuje několik set mediálních zdrojů z ČR i SR, některé
z nich retrospektivně od roku 1996.

ČSN online

Elektronický přístup do všech platných a některých neplatných českých technických
norem. Plnotextová databáze umožňuje vyhledávání a prohlížení norem, bez možnosti
tisku či uložení.

ASPI

Obsahuje všechny předpisy publikované ve Sbírce zákonů a Zbierke zákonov od roku
1945, platné předpisy publikované nebo registrované ve Sbírce zákonů, Zbierke zákonov
SNR, Úředním listě a Ústředním věstníku od roku 1945. Výběrově zahrnuje zrušené
starší předpisy již od roku 1811. Databáze obsahuje též judikaturu a stanoviska soudů,
arbitráže atd.
Více informací na www.kfbz.cz nebo u obsluhy v Informačním a referenčním centru
ve 4. podlaží budovy 15.
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