Nabídka online databází

pro uživatele z VŠE v Praze

ProQuest Ebook Central
OBSAH
Databáze ProQuest Ebook Central zpøístupòuje polytematickou kolekci více než 134 000 elektronických knih
od pøedních svìtových vydavatelù, která pokrývá následující tematické oblasti: umìní, obchod a podnikání,
vzdìlávání, zdraví a medicína, dìjiny, právo, literatura a lingvistika, náboženství a filozofie, vìda a technologie,
spoleèenské vìdy.

PØÍSTUP
Databáze je pøístupná na adrese www.vse.cz/zdroje/pec. Pøi pøístupu z poèítaèù mimo sí VŠE je tøeba zadat
uživatelské jméno a heslo do systému InSIS. Seznam všech dostupných databází v rámci VŠE najdete na adrese
www.vse.cz/zdroje.

HLEDÁNÍ
Jednoduché hledání (Search)
Do políèka Hledat elektronické knihy (v anglickém rozhraní Search ebooks) v horní èásti obrazovky napíšete
klíèová slova a kliknete na tlaèítko Hledání (Search). Zobrazí se seznam výsledkù, které jsou pomocí záložek
roztøídìné do kategorií Výsledky pro knihu (Book Results) a Výsledky pro kapitolu (Chapter Results). Kliknutím
na obrázek obálky nebo název knihy èi odstavce se otevøe buï detailní záznam knihy, nebo pøímo daný plný text
kapitoly knihy. Do plného textu knihy se dostanete kliknutím na odkaz Ètení online (Read Online) v detailním
záznamu knihy. Vybranou knihu lze také popø. stáhnout jako celek pomocí odkazu Stažení celé knihy (Full
Download), kdy po kliknutí na odkaz budete následnì vyzváni k zadání pøístupových údajù do InSIS.
Rozšíøené vyhledávání (Advanced Search)
Toto vyhledávací rozhraní umožòuje pøesnìjší zadání selekèního dotazu pomocí podrobného formuláøe,
ve kterém se dá již napø. navolit, ve kterých konkrétních èástech nebo údajích o dokumentu se má provést
hledání.
Navigace
Kliknutím na odkaz Prohlížet obory (Browse Subjects) získáte seznam hlavních tematických skupin
elektronických knih, který funguje jako rozcestník pro zobrazení všech elektronických knih s danou tematikou
v rámci pøedplacené kolekce.

VLASTNÍ PRACOVNÍ PROSTOR
Pro vstup do vlastního pracovního prostoru (úètu) v rámci rozhraní ProQuest Ebook Central kliknìte na odkaz
Pøihlášení (Sign In) v pravém horním rohu obrazovky a poté se pøihlašte Vašemi pøístupovými údaji do InSIS.
Po nalogování se do tohoto úètu mùžete zvýrazòovat èásti textu v elektronických knihách a psát si do nich
poznámky, stahovat celé knihy a v záložce Moje knihovnièka (Bookshelf) je možné uložit oblíbené tituly, které lze
organizovat do rùzných složek apod.

KONZULTACE A PORADENSTVÍ
Narazili jste pøi hledání na nìjaký problém nebo nejasnosti? Rádi Vám poradíme!
Centrum informaèních a knihovnických služeb VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
místnost è. SB 034 B, SB 034 C, pondìlí - pátek: 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
e-mail: i-servis@vse.cz, tel.: 224 095 129, 224 095 580, 224 095 291, web: knihovna.vse.cz
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