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• Základná charakteristika externých 
elektronických informačných zdrojov (e-
zdrojov)

• Prehľad e-zdrojov o životnom prostredí a 
súvisiacich odborov

• Ukážky vybraných produktov a služieb



Enviro-i-forum

EE--zdroje v časezdroje v čase

• Sálové počítače, on-line (60-te roky)
• Sálové počítače, lokálne (magnetické pásky)
• Osobné počítače, diskety, CD-ROM (80-te

roky)
• Osobné počítače, DVD-ROM (90-te roky)
• Osobné počítače, internet, on-line
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EE--zdroje zdroje –– formaforma

• Bibliografické databázy
• Abstraktové databázy
• Plnotextové databázy (vrátane grafiky)
• Špeciálne

– Slovníky a encyklopédie (vrátane multimédií)
– Faktografia (číselné dáta)

• Komplexné služby na jednom mieste
– Vrátane interaktívnych a analytických 

nástrojov
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EE--zdroje zdroje –– typy dokumentov (I.)typy dokumentov (I.)

• Periodická literatúra
– Odborné časopisy
– Populárno-vedecké časopisy
– Mesačníky, týždenníky
– Denníky (noviny)

• Neperiodické publikácie
– Monografie
– Príručky
– Slovníky
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EE--zdroje zdroje –– typy dokumentov (II.)typy dokumentov (II.)

• Špeciálne typy dokumentov
– Zákony, normy
– Duševné vlastníctvo
– Firemná literatúra
– Zborníky z konferencií
– Kvalifikačné práce
– Adresáre
– ...
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Vedy o životnom prostredí (I.)Vedy o životnom prostredí (I.)

• Bibliografické a abstraktové databázy
– Environmental Sciences and Pollution 

Management
– BIOSIS Previews
– CAB Abstracts
– Agricola
– Environment Plus
– Poltox I: Pollution and Toxicology
– ...
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Vedy o životnom prostredí (II.)Vedy o životnom prostredí (II.)

• E-časopisy
– BioOne
– Ovid E-Science Collection
– InfoTrac Custom Journals

• E-knihy
– CRC ENVIROnetBASE
– Knovel: Environment and Environmental 

Engineering
– Springer/Kluwer Reference Works

and E-books
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Vedy o životnom prostredí (III.)Vedy o životnom prostredí (III.)

• Ďalšie zdroje:
– International Standards and Specs (IHS)
– ProQuest Dissertations and Theses
– Justis CELEX (právo EÚ)
– OHS Material Safety Data Sheets
– Chem-Bank; EINECS Plus
– ...



Ukážky databázUkážky databáz
v prostredí CSA v prostredí CSA IlluminaIllumina



Základné funkcie vyhľadávania

Formulácia požiadavky

Výber oblasti/databázy
Časové obmedzenie



Počet výsledkov v jednotlivých databázach

Zhrnutie výsledku vyhľadávania



Výsledky podľa typov dokumentovĎalšie typov dokumentovVedecké časopisy

Základný bibliografický záznam



Úplný bibliografický záznam – pokračuje aj nižšie...

Navigácia vo vyhľadaných záznamoch

Linky na ďalšie články autorov

Linky na články s rovnakým deskriptorom

Nové vyhľadávanie s použitím označených deskriptorov

Ďalšie možnosti práce so záznamomDostupnosť úplného textu



Ďalšie možnosti vyhľadávania

Ponuka tezaurusov



Elektronické knihy Elektronické knihy 
vydavateľstva CRC Pressvydavateľstva CRC Press



Dostupné kategórie

Zoznam titulov

Základné vyhľadávanie



Zoznam kníh z vybranej kategórie

Detaily o knihe, obsah



Formulácia požiadavky

Upresnenie typu vyhľadávania

Voľby pre zobrazenie výsledkov

Výber titulov pre vyhľadávanie

Zhrnutie výsledkov vyhľadávania

Výsledky vyhľadávania
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Ďalšie kolekcie od CRC PressĎalšie kolekcie od CRC Press

• ENVIROnetBASE
• CHEMnetBASE
• FOODnetBASE
• PlantSCIENCEnetBASE (pripravuje sa)

http://www.crcnetbase.com/



Knovel Interactive LibraryKnovel Interactive Library



Kolekcie kníh

Základné vyhľadávanie

Ďalšie možnosti vyhľadávania

Zoznam titulov v jednej kolekcii

Základný popis knihy



Formulácia požiadavky

Výber základných polí

Výber kolekcie



Výsledok vyhľadávania

Možnosti zoradenia výsledkov

Zhrnutie výsledkov vyhľadávania

Zoznam zodpovedajúcich kapitol vo vybranej knihe

Spresnenie výsledkov pre vybranú knihu



Nové vyhľadávanie

Titul s interaktívnou tabuľkou

Výsledky v interaktívnej tabuľke

Len riadky zodpovedajúce požiadavke

Základné informácie o tabuľke

Nástroje pre prácu s dátami v tabuľke
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Ďalšie interaktívneĎalšie interaktívne
a analytické nástrojea analytické nástroje

Equation PlotterGraph DigitizerGraph PlotterChemical Structure SearchSpectra Viewer
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Knovel Interactive LibraryKnovel Interactive Library

• Súvisiace tematické kolekcie
– Environment & Environmental Engineering
– Biochemistry, Biology & Biotechnology
– Chemistry & Chemical Engineering
– Food Science
– Safety, Health & Hygiene

http://www.knovel.com/



Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť

Mgr. Ladislav Svršek
Albertina icome Bratislava, s.r.o.
Cukrová 14
813 39 Bratislava
Tel./fax: 02529 324 50

www.aib.sk
www.infozdroje.sk

katalog.aip.cz
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