2016

Vianočné sviatky
14/12 2016 09:43
Vážení používatelia,
oznamujeme Vám, že Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU bude od 22.decembra 2016 (štvrtok) do 3.
januára 2017 (utorok) zatvorená.
Mgr. Ingrid Barteková, riaditeľka ÚK a ŠIS VŠMU

Sme na Facebooku
01/12 2016 12:15
Podporte "lajkom" stránku knižnice na Facebooku, budete pravidelne informovaní o novinkách v
knižnici VŠMU.

Internet Archive
22/12 2016 11.54
Internet Archiv je nezisková knižnica miliónov voľných kníh, filmov, nahrávok, softwaru, web stránok a
mnohého ďalšieho.
Prístup je na stránke: > https://archive.org/

PQDT Open (open access)
25/02 2016 10:39
Radi by sme Vás informovali o unikátnej databáze PQDT Open, ktorá sprístupňuje viac než 3 mil.
záznamov o dizertačných a diplomových prácach publikovaných od roku 1637. Ročný prírastok
databázy je okolo 89 000 dokumentov. ProQuest publikuje plné texty dizertácií pre viac než 1400
inštitúcií (z toho cez 500 mimo USA) a zhromažďuje bibliografické záznamy o týchto prácach z ďalších
400 inštitúcií (z toho cca 360 mimo USA). Každý dokument obsahuje presnú bibliografickú referenciu
(autor, názov, inštitúcia, dátum, predmet, počet strán a informácie o možnosti dodania plného textu). K
viac než 1,5 mil. záznamov je k dispozícií plný text vo formáte PDF. Databáza je aktualizovaná každý
týždeň.

Prístup do databázy: www.infozdroje.sk

Routledge Music Online
15/02/16 13:26
Radi by sme Vás informovali o kolekcii Cambridge Books Online, ktorá ponúka prístup k elektronickým
knihám z vydavateľstva Cambridge University Press. Záber odborov je veľmi široký – od vedy,
techniky a medicíny až po humanitné a sociálne vedy. Aktuálne je v ponuke viac než 30 000 titulov.
Čítať viac >>

Nové odkazy v nelicencovaných EIZ
04/02/16 13:29
dostupné v rámci odkazov > E-knihy / > Hudba, tanec, divadlo a dejiny umenia

Portál o duševnom vlastníctve
29/01/16 11:40
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spustilo portál www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, ktorý
predstavuje platformu na získanie základného prehľadu a orientácie v problematike autorského práva
a priemyselného vlastníctva a zároveň slúži ako informačný zdroj v celom zábere duševného
vlastníctva.
Obsah portálu ministerstvo vypracovalo v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Články z umenovedných a humanitných odborov od
Taylor & Francis
Radi by sme Vás informovali o článkoch z umenovedných a humanitných odborov z časopisov
vydavateľstva Taylor & Francis, ktoré mali najväčšiu odozvu v sociálnych médiách a podľa altmetriky
počas roku 2015.
Voľne dostupné sú do 31. 1. 2016 na
> http://explore.tandfonline.com/page/bes/rmr/arts-humanities
Nájdete tu články z odborov:
Antropology, Archeology, Communication Studies, Film and Cinema, History, Language, Linguistics
and Translation, Literature, Media & Cultural Studies, Museum, Heritage & Conversation, Music,
Philosophy, Religion, Theatre & Performance, Visual Arts
P.S.: Zopár tipov a trikov:

1. Viac o altmetrike:
> http://www.aib.sk/novinky/997-altmetrika-u-clanku-na-platforme-taylor-francis/

2. Ako publikovať v časopisoch Taylor & Francis:
> http://authorservices.taylorandfrancis.com/

3. Ako využívať sociálne médiá v knižnici:
4.

> http://www.tandf.co.uk/libsite/whitePapers/socialMedia/
Ako jednoducho sledovať v dostupných e-zdrojoch odbornú literatúru, ktorá Vás zaujíma:
> http://www.aib.sk/download/tools/1064-alerty-sk.pdf

Search Oxford Music
Online

Classical Music
Library
Neustále sa rozširujúca databáza hudobných nahrávok
klasickej hudby popredných svetových renomovaných
vydavateľstiev.
Užívatelia
môžu
neobmedzene
počúvať tieto nahrávky online. Nájdeme v nej diela od
stredovekej hudby až po dnešnú modernú hudbu, od
chorálov k symfóniám, operám atď.
http://musicdownloads.alexanderstreet.com/promo/ - každé 2 týždne voľne dostupné dielo klasickej
hudby z databázy „Classical Music Library“

