Unikátní databáze českých médií

Práce s aplikací
Orientace na hlavní obrazovce

Pole pro vyhledání
v mediální archivu
Přečtěte si novinky
v těchto tématech.
Historie položených
dotazů
v v mediální archivu
Připojte si (nebo si
vytvořte) vlastní
schránku na váš e-mail.

Vyhledávání v mediálním archivu

Pro vyhledávání v mediálním archivu
použijte klíčová slova nebo slovní
spojení, více klíčových slov je potřeba
oddělit čárkou (např. Národní divadlo,
Národní knihovna). Klikněte na lupu
nebo použijte ENTER.

Na složitější dotazy použijte logické
operátory (např. AND, OR,
NOT).Vyhledávat lze také pomocí
hashtagů nebo emoji ikon, které se
vyskytují ve výstupech ze sociálních
médií.

Zdroj či skupinu zdrojů lze také
z hledání vyloučit zaškrtnutím
volby ‚Negace výběru zdrojů‘.

Zvolte období, které
chcete prohledávat.

Kliknutím na název vyberte skupinu zdrojů, případně rozkliknutím
šipky u každé skupiny zvolte konkrétní zdroj. Konkrétní zdroj lze také
dohledat zapsáním do řádku ‚vyhledat zdroje…‘.
Filtrované zdroje jsou zvýrazněny takto [x]zdroje, filtr se zruší
kliknutím na [x]. Pokud zdroje nejsou filtrované, automaticky se
prohledávají všechna média: tisk, televize, rozhlas, internet, sociální
média.

V případě potřeby požádejte o radu
obsluhu knihovny nebo zákaznickou
podporu na www.anopress.cz
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Práce s aplikací
Seznam výsledků

Vybrané příspěvky si můžete ukládat do
schránek pro pozdější použití. Vyberte schránku,
do které chcete článek uložit a klikněte na ni.

Minináhled článku
z tištěného zdroje

V přehledu nalezených článků klikněte na vybraný článek.
Originální podobu článku z tištěných periodik zobrazíte
tlačítkem

. Zpět na plný text se dostanete přes
tlačítko

.

Pokud chcete vybraný článek citovat, klikněte na políčko
Bibliografické údaje dokumentu se automaticky přenesou do
citačního manažeru Citace.com.

.

Tip: Pokud si chcete třeba pročíst aktuální vydání Týdeníku Echo, stačí nastavit zdroj (časopisy ▾ ekonomika a politika ▾ Týdeník Echo, nebo zadáním názvu zdroje do "vyhledat
zdroje…") a zvolit den a kliknout na "použít". Pak již jen stačí změnit řazení výsledků ("dle strany").
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