2018

Víkendový filmový festival
Pozvánka
13/12/2018 09:35
Spoločnosť Albertina icome Bratislava, s.r.o. Vás srdečne pozýva na víkendový filmový festival.
Dvakrát mesačne Artfilms otvára prístup k vybraným videám z rozmanitých odborov a kultúr a od
rôznych producentov. Tentokrát si môžete pozrieť tri filmy:




> An Interview with Albie Thoms
> The Emotion of Design
> The Spirit of Christmas

Na prihlásenie použite link:
> www.artfilms-digital.com/guest-login
login name: filmfestival8
password: artfilms
nechajte okno login otvorené a v tomto príspevku si vyberte film.
Videá sú dostupné od štvrtka až do utorka, t.j. 13.12. do 18. 12. 2018.

> InfoGate a BibLib
Novinky
04/12/2018 09:46
Informácie o niektorých novinkách a pripravovaných vylepšeniach v súbornom katalógu
kníh InfoGate a systéme pre malé knižnice BibLib.

1. Podarilo sa vyriešiť viaceré technické problémy s aktualizáciou bibliografických
2.
3.

záznamov. Už niekoľko dní nájdete v InfoGate aj tituly s rokom vydania 2018 a postupne sa
doťahujú obálky, anotácie a aj všetky zmenené záznamy z posledných mesiacov.
V auguste sme spustili knižný bazár, v ktorom môžu aj vaši čitatelia predávať a kupovať knihy
z druhej ruky. Inzercia je samozrejme zadarmo.
Pribudli nám 3 nové knižnice a chystáme zapojenie ďalších.

V súvislosti s pripravovaným prechodom 6 knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja zo
systému Clavius do systému DAWINCI sme do najbližšieho plánu vývoja zaradili prípravu súborných
„subkatalógov“
podľa
regiónov.
V systéme BibLib už dlhšie aktívne pracujú 3 obecné knižnice a niekoľko knižníc nadácií alebo
neziskových
organizácií.
Všetky
knižnice
pracujú
v režime,
ktorý
je
zadarmo.

Spustili sme tzv. exemplárový režim, vďaka ktorému knižnice v BibLibe môžu evidovať svoje prírastky
a úbytky, a to vrátane všetkých potrebných údajov. V súčasnej dobe prebieha vývoj, ktorý bude
finišovať v januári. Jeho predmetom sú súčasti:

1.
2.
3.
4.
5.

Evidenčná a výpožičná karta čitateľa
Výpožičný proces
Konto čitateľa v OPACu knižnice
Základné generátory pre prírastkové číslo, čiarový kód a číslo preukazu čitateľa
Základné štatistické výstupy pre účely MK SR.

Našim cieľom je sprístupniť plnohodnotnú verziu BibLibu do marca 2019 a ponúknuť ju ako
alternatívu k systému MASK, a to vrátane konverzie. Systém BibLib bude nástupcom systému
DAWINCI a všetci klienti KIS DAWINCI budú mať možnosť prejsť na BibLib za rovnakých alebo
výhodnejších podmienok aké majú v súčasnosti v KIS DAWINCI.

Databázy vydavateľstva ProQuest
03/12/2018 14:30
Otvorený vstup do databáz, kde môžete nájsť plné texty príspevkov z oblasti hudby, divadla, tanca a
filmu.
Linky: (z počítačov na VŠMU)
> https://search.proquest.com/adac/arts/fromDatabasesLayer?accountid=130490
> https://search.proquest.com/countrylifearchive/arts/fromDatabasesLayer?accountid=130490

Panelová diskusia pri príležitosti 80. výročia založenia CVTI SR
29/11/2018 13:30
Centrum vedecko-technických informácií SR usporiadalo 28.11.2018 k svojmu 80. výročiu panelovú
diskusiu. Priebeh diskusie si môžete pozrieť na nasledujúcich linkách:
> https://youtu.be/thjegsQ6zm0
> https://youtu.be/Cu_62J4IyOQ
> https://youtu.be/2XDvreHyPlY
ďalšie výstupy nájdete na:
> http://www.cvtisr.sk/aktuality/cvti-sr-pri-prilezitosti-80.-vyrocia-diskutovalo-s-odbornikmi-oaktualnych-otazkach.html?page_id=24917&preview_type=from_menu
> http://vedanadosah.cvtisr.sk/odborne-diskusne-forum-pri-prilezitosti-80-vyrocia-centravedecko-technickych-informacii-sr

Pozvánka na festival
29/11/2018 11:30
Spoločnosť Albertina icome Bratislava, s.r.o. Vás srdečne pozýva na víkendový filmový festival.
Dvakrát mesačne Artfilms otvára prístup k vybraným videám z rozmanitých odborov a kultúr a od
rôznych producentov. Tentokrát si môžete pozrieť tri filmy:
> In the Steps of D. H. Lawrence
> Haunting Douglas
> China: The Ancient Tea Route
Na prihlásenie použite:
linku: > www.artfilms-digital.com/guest-login
login name: filmfestival7
password: artfilms
nechajte okno login otvorené a v tomto príspevku si vyberte film.
Videá sú dostupné od štvrtka až do utorka, t.j. 29. do 4. 12. 2018.

Pozvánka na prednášku
23/11/2018 11:15
Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU Vás pozýva na prednášku Počítačová modifikácia digitálnych
hudobných diel, ktorá sa uskutoční dňa: 27.11. 2018 (utorok) o 10.00 v knižnici VŠMU, č. dv. 22.
Prednáška účastníkov prevedie audio programom Audacity, ktorý slúži na modifikácie a skvalitňovanie
digitálnych hudobných nahrávok, ako je odstraňovanie šumu, pridávanie a mixovanie zvukových stôp,
nahrávanie a strih zvukového záznamu, prekrývanie a zvukové efekty.
V druhej časti prednášky sa môžete zoznámiť s obsahom a funkciou mediatéky knižnice VŠMU.
Prednášajúci: Mgr. Peter Genzor a Iveta Tichá, ÚK a ŠIS VŠMU
Záujem prosíme nahlásiť na (zavináč) alebo vyplňte > elektronický formulár.

Nový individuálny prístup k licencovaným e-zdrojom
CVTI
22/11/2018 13:10
CVTI inovovalo rozhranie pre vzdialený prístup k svojím e-zdrojom. Teraz je možný > individuálny
vzdialený prístup k e-zdrojom. Je potrebné iba vytlačiť a vyplniť prihlášku (vo formáte DOC).
Podpísať ju, oskenovať a poslať na mail: terezia.misovicova@cvtisr.sk . Následne stačí uhradiť 3
eur podľa pokynov > tu. Dostanete prístupové dáta a môžete využívať Web of Science, Scopus a iné

databázy, ktoré sprostredkuje knižnica CVTI cez projekt NISPEZ IV (Národný informačný systém,
podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom).
Prehľad elektronických databáz je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF: > tu

Pozvánka na webinár
21/11/2018 12:30
Spoločnosť Clarivate Analytics pozýva všetkých používateľov Web of Science na webináre v mesiaci
november.
Prehľad webinárov je k dispozícii na: > https://clarivate.savoinspire.com/clarivate-czsk/

Pozvánka na festival
16/11/2018 15:20
Spoločnosť Albertina
icome
Bratislava, s.r.o. Vás srdečne
pozýva na víkendový filmový
festival.
Dvakrát
mesačne
Artfilms
otvára
prístup
k
vybraným videám z rozmanitých
odborov a kultúr a od rôznych
producentov. Tentokrát si môžete pozrieť tri filmy z Indigenous collection:
- Interview: Theo Van Gogh's original 2003 film
- Living With Walls
- Waterproof
Viac o sprístupnených filmoch na > http://www.aib.sk/produkty/trialy/262-artfilms-weekend-filmfestival
Videá sú dostupné od štvrtka až do utorka, t.j. 15. do 20. 11. 2018 z VŠMU. Vypýtajte si prístup na
hore uvedenej linke.

Pozvánka na prednášku
12/11/2018 13:45
Ústredná knižnica a ŠIS Vás pozýva na prednášku:
Digitalizované historické časopisy na Internete, ktorá sa uskutoční
dňa: 20.11.2018 (utorok) o 10.00 v knižnici VŠMU, č. dv. 22.
Prednáška je pútavým sprievodcom po Internete a jeho ponuke v oblasti digitalizovaných historických

časopisov: Predvoj, Kultúrny život a Divadelní noviny.
Prednáška je určená pre študentov DF VŠMU.
Prednášajúca: doc. Mgr. art. Zdenka Pašuthová ArtD., DF VŠMU
Záujem prosíme nahlásiť na jakoczy@vsmu.sk alebo vyplňte > elektronický formulár.

Pozvánka na prednášku
29/10/2018 15:25
Ústredná knižnica a ŠIS Vás pozýva na prednášku: Early Music, Music Theory Spectrum,
ktorá sa uskutoční dňa: 6.11.2018 (utorok) o 10.00 v knižnici VŠMU, č. dv. 22.
Obsah prednášky:




Oboznámenie sa s elektronickými časopismi zakúpenými HTF VŠMU
Možnosti efektívnej práce a vyhľadávaní článkov v elektronickom prostredí
Ponuka elektronických časopisov vydavateľstva Oxford s hudobnou a tanečnou tematikou

Prednáška je určená pre pedagógov a študentov HTF VŠMU.
Prednášajúca: Ing. Miriam Suchoňová, AiB s.r.o.
Záujem prosíme nahlásiť jakoczy@vsmu.sk alebo vyplňte > elektronický formulár.

Pozvánka na
prednášku
25/10/2018 10:58
Ústredná knižnica
a
ŠIS Vás pozýva
na prednášku: InfoGate, BibLib, MyLib,
ktorá sa uskutoční dňa: 29.10.2018 (pondelok) o 12.15 v knižnici VŠMU, č. dv. 17.
Prednáška sa bude venovať súbornému katalógu kníh InfoGate (katalóg knižnice VŠMU je jeho
súčasťou), malým a osobným knižničným systémom BibLib a MyLib. (InfoGate nájdete na:
> https://www.infogate.sk )
BibLib je informačný systém pre malé knižnice, ktorý je poskytovaný v základnej verzii zadarmo. Je
vhodný pre malé knižnice ako sú knižnice na katedrách apod. s jednoduchými záznamami a správou
výpožičiek.
MyLib predstavuje možnosť evidovať si vlastnú čitateľskú aktivitu a/alebo budovať zoznam titulov,
ktoré ste čítali, čítate alebo budete chcieť čítať. V MyLib si môžete budovať svoju knižnicu.
Prednáška je určená pre pedagógov a študentov VŠMU. Prednášajúci: Mgr. Pavol Špáni, SVOP
Záujem prosíme nahlásiť na braun(zavináč)vsmu.sk alebo vyplňte > elektronický formulár.

Open Access Week 2018
23/10/2018 10:47

V rámci Open Access Week 2018 ponúkame zoznam časopisov, kníh a sivej literatúry s voľným
prístupom::
> https://www.aib.sk/downl…/tools/1835-open-access-ezdroje.pdf
Akcia prebieha od 22.10. do 28.10.2018.
V rámci týždňa otvoreného prístupu usporiadalo CVTI Národný workshop OpenAIRE.
Záznam z akcie si môžete pozrieť na > tejto stránke.
Prezentácie nájdete na > tejto stránke.
Film: > „Paywall: Obchod s vedou“ (so slovenskými titulkami)

Pozvánka na cyklické
prednášky
27/09/2018 12:05
Ústredná knižnica a ŠIS Vás pozýva na cyklus
prednášok zameraný na vyhľadávanie a
zdieľanie informácií v OPACu (online katalógu
knižnice).
Na prednášku, ktorá sa koná každý
utorok alebo stredu sa prihlasujte pomocou
> elektronického formulára alebo na
mail: kniznicavsmu(zavináč)vsmu.sk .
Minimálny počet účastníkov je 5. Skupinky s
pedagógom si môžu vybrať iný deň najmenej 3
dni pred prednáškou.
Pozor zmena:
Prvá prednáška cyklu sa uskutoční 18.10.2018
o 11.30 hod. na č.dv. 22. Prihlásiť sa môžete aj
jednotlivo..

..
..

Ponuka elektronických časopisov a databáz
10/10/2018 10:12
Knižnica VŠMU v spolupráci so spoločnosťou AiB s.r.o. a Suweco pripravila pre jednotlivé fakulty
ponuku elektronických časopisov a databáz na rok 2019. V prípade záujmu je treba poslať objednávku
do 15.11.2018. Uvedené elektronické zdroje sa hradia z prostriedkov fakulty.

Ponuka pre DF VŠMU:
> Elektronické časopisy (PDF)
> Elektronické databázy (PDF)
Ponuka pre FTF VŠMU
> Elektronické časopisy (PDF)
> Elektronické databázy (PDF)
Ponuka pre HTF VŠMU
> Elektronické časopisy (PDF)
> Elektronické databázy (PDF)

Prístup do databázy záverečných prác
02/10/2018 11:19
> http://pqdtopen.proquest.com/search.html – PQDT Open sprístupňuje viac než 3 mil. záznamov
o dizertačných a diplomových prácach publikovaných od roku 1637. K viac než 1,5 mil. záznamov je k
dispozícií plný text vo formáte PDF.

Sprístupnenie databázy Springer eBooks
06/08/2018 08:50
Zabezpečili sme prístup k databázam Springer eBook Collection priamo cez vyhľadávač NAVIGA.
Kompletný
návod
na
ovládanie
vyhľadávača NAVIGA nájdete
>TU.
Elektronické knihy vydavateľstva Springer zahŕňajú celé spektrum vedeckých odborov od technických,
prírodovedných, lekárskych vied až po humanitné odbory. K dispozícii máte cez 66 000 publikácií.
Springer eBooks zabezpečuje jednoduché vyhľadávanie – celý obsah je plne indexovaný a
prehľadávateľný po jednotlivých kapitolách. Springer eBooks nemajú žiadne DRM obmedzenia pre
používateľov,
čo
zaisťuje
ich
flexibilné
využitie.
Pre bližšie informácie si pozrite našu podstránku: > Elektronické informačné zdroje.

> Prístup k elektronickým časopisom
InfoParty v CVTI s vydavateľstvom SUWECO
20/06/2018 16:03

Dňa 20.6.2018 sa konala v sídle CVTI akcia, ktorá predstavila ponuky spoločnosti SUWECO v oblasti
e-zdrojov. Prínosom pre našu školu je poskytnutie prístupu k 50 titulom elektronických časopisov z
oblasti hudby, tanca, divadla a filmu. Väčšina periodík umožňuje sťahovanie plnotextových príspevkov
a prácu s nimi. Balík elektronických časopisov poskytuje spoločnosť SUWECO na základe dohody
s SNK od júna 2018 do roku 2022.
Vstupný bod z VŠMU je: > http://www.galepages.com/vsmuhttp://www.galepages.com/vsmu.
Pre efektívne vyhľadávanie vo všetkých prístupných databázach naraz odporúčame využiť
funkciu Gale PowerSeach.

Zoznam prístupných časopisov pre jednotlivé fakulty VŠMU > stiahnuť PDF súbor
Viac informácií o spoločnosti GALE a SUWECO sa dozviete tu: > stiahnuť PDF súbor.
Pomoc pri vyhľadávaní v databázach nájdete tu: > stiahnuť PDF súbor.

Online školenie na vyhľadávanie v databáze Gale
08/06/2018 13:32
Dňa 14.6.2018 sa uskutoční online školenie k databázam Gale, ktoré sa bude konať online
formou webinára. Školenie začína od 11:00 hod. (približná dĺžka trvania je 45 min) a bude prebiehať
v českom jazyku.
Školenie bude dostupné z vašich PC, notebookov, tabletov či smartfonov na linke:
> https://global.gotomeeting.com/join/541072661.
Prístupové heslo dostanete na vyžiadanie e-mailom na adrese: genzor@vsmu.sk.
Ak ste ešte neabsolvovali takýto webinár, prosím skontrolujte si funkčnosť Vášho systému na linke:
> https://link.gotomeeting.com/system-check.

Individuálny prístup k licencovaným e-zdrojom
14/05/2018 09:24
Cez CVTI je možný individuálny vzdialený prístup k e-zdrojom. Je potrebné
iba vytlačiť a vyplniť prihlášku (vo formáte DOC). Podpísať ju, oskenovať a poslať na
mail: terezia.misovicova@cvtisr.sk . Následne stačí uhradiť 3 eur podľa pokynov tu. Dostanete
prístupové dáta a môžete využívať Web of Science, Scopus a iné databázy, ktoré sprostredkuje
knižnica CVTI cez projekt NISPEZ IV (Národný informačný systém, podpory výskumu a vývoja na
Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom).

nature.com

Sprístupnenie databázy Springer Nature
30/04/2018 11:36
Projekt NISPEZ IV umožňuje používateľom z VŠMU prístup do databázy > Springer Nature.
Springer Nature je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplyvnejších svetových
časopisov a priekopníkom v oblasti otvoreného výskumu. Prostredníctvom svojho portfólia časopisov
umožňujú výskumníkom, študentom, učiteľom a odborníkom prístup k technologickým, vedeckým,
medicínskym, spoločenským a humanitným vedám. Portfólio časopisov Springer obsahuje viac ako
2500 anglických a viac ako 150 nemeckých časopisov. Springer ponúka vysoko citované časopisy z
11 rôznorodých oblastí. Časopisy sú ľahko dostupné cez SpringerLink, platformu, ktorá poskytuje
prístup k miliónom zdrojov. Platforma obsahuje taktiež Biomed Central a SpringerOpen.
Viac informácií je na našej podstránke > Elektronické informačné zdroje.

Sprístupnenie databázy Springer eBooks a Springer Link
27/04/2018 11:30
Cez projekt NISPEZ IV majú používatelia z VŠMU prístup do databázy > Springer
eBooks a Springer Link.
Elektronické knihy vydavateľstva Springer zahŕňajú celé spektrum vedeckých odborov od
technických, prírodovedných, lekárskych vied až po humanitné odbory. Springer
eBooks zabezpečuje jednoduché vyhľadávanie – celý obsah je plne indexovaný a prehľadávateľný po
jednotlivých kapitolách.
Viac informácií je na našej podstránke > Elektronické informačné zdroje.

Aktualizácia našej podstránky: Elektronické informačné zdroje
23/04/2018 14:49
Pridali sme odkazy na zaujímavé stránky s otvoreným prístupom z oblasti divadla a hudby. (Kliknite
sem.)

Výstava zahraničnej odbornej literatúry
09/04/2018 13:54
Dnes bola zahájená v ÚK a ŠIS Výstava zahraničnej odbornej literatúry, ktorá potrvá do
12.4.2018. Zoznam vystavovanej literatúry si môžete stiahnuť tu. (XLS)

..

POZVÁNKA NA CYKLICKÉ PREDNÁŠKY
04/04/2018 10:05
Ústredná knižnica a ŠIS Vás pozýva na cyklus prednášok
zameraný na vyhľadávanie a zdieľanie informácií v OPACu
(online
katalógu
knižnice).
Na
prednášku
sa
môžete
prihlásiť každý
utorok alebo stredu pomocou elektronického
formulára alebo na mail: kniznicavsmu@vsmu.sk .
Minimálny počet účastníkov je 5. Skupinky s pedagógom si
môžu vybrať iný deň najmenej 3 dni pred prednáškou.

POZVÁNKA
29/03/2018 11:20
Ústredná knižnica a ŠIS v spolupráci so Slovart
G.T.G. Vás pozývajú na výstavu zahraničnej
odbornej literatúry. Zoznam vystavovanej literatúry
si môžete stiahnuť tu. (XLS)

POĎAKOVANIE
09/03/2018 12:54

„Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich
majú ustavične v rukách.“ (Erasmus Rotterdamský)
Naša Akademická knižnica VŠMU získala prostredníctvom SPONZORSKÉHO DARU do knižničného
fondu v roku 2017 588 knižničných dokumentov, do marca v roku 2018 144 knižničných dokumentov
z oblasti umeleckej teórie a praxe, hudby, divadelného, filmového aj výtvarného umenia.
Máme radosť z toho, že pedagógovia, príbuzní pozostalostí, darcovia, jednoducho všetci tí, ktorí
poznajú hodnotu kontinuálneho poznania a vedenia, sa rozhodli tento dar knižnici poskytnúť
a sprístupniť.

ĎAKUJEME.
2017
prof. Ide Černeckej, doc. Zdenke Pašuthovej, ArtD., prof. PhDr. Božene Čahojovej, PhD., PaedDr. Eve
Čunderlíkovej, PhD.,
PhDr. Tomášovi Surému, ArtD., Maximiliánovi Alexander Sobekovi, Mgr. Miroslavovi Dachovi, ArtD.,
doc. Mgr. Miroslavovi Ballayovi, PhD., prof. Mgr. Ide Hledíkovej, PhD., prof. PhDr. Jane Wild, PhD.,
Mgr. art. Róbertovi Pechancovi, ArtD., Mgr. art. Štefanovi Timkovi, PhD., prof. Stanislavovi
Zamborskému, ArtD.,
Patríciusovi Horákovi (z pozostalosti Terézie Horákovej), PhDr. Dagmare Inštitorisovej, PhD.,
doc. PhDr. Elene Flaškovej, Zdeňkovi Skaunicovi, darcom z pozostalosti Kamila Banyáka, prof. PhDr.
Milošovi Mistríkovi, DrSc.,
doc. Mgr. art. Štefanovi Komornému, ArtD., doc. Jozefovi Kopelmanovi, doc. PhDr. Helene
Čertíkovej, Petrovi Bu,
pánovi Smoliarikovi, RNDr. Janovi Braunovi, Ľudmile Popíkovej, Lívii Ečeryovej
2018
Mgr. Michalovi Mojžišovi (z pozostalosti PhDr. Ivy Mojžišovej, Dr. h. c. ), prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi,
DrSc., Mgr. Liborovi Vodičkovi, PhD.,

doc. Mgr. art. Barbore Krajč Zamiškovej ArtD., PaedDr. Eve Čunderlíkovej, PhD., prof. Danielovi
Fischerovi a
Ing. Pavlovi Fischerovi (z pozostalosti doc. Evy Fischerovej – Martvoňovej)

> Pozrite si výber z obálok a anotácií

POZVÁNKA

Odborné prednášky: E - časopisy a OPACkovanie
28/02/2018 14:24
Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU Vás dňa 14.3.2018 /streda/ pozýva na odborné prednášky:
10.00 – 10.40 E - ČASOPISY - o karentovaných časopisoch EARLY MUSIC a MUSIC THEORY
SPECTRUM s príspevkami z oblasti hudobnej teórie, estetiky, vedy a filozofie.
10.40 – 11.15 OPACkovanie - úvodná časť cyklu prednášok o možnostiach internetového
vyhľadávača OPAC (online katalóg knižnice).
Vašu účasť na seminári je potrebné zaregistrovať prostredníctvom:
online formulára alebo na e-mail: kniznicavsmu@vsmu.sk.

POZVÁNKA

Seminár: Vedecké publikovanie s
vydavateľstvom Taylor & Francis
[SAV]
13/02/2018 10:12
Ústredná knižnica SAV a Albertina icome Bratislava vás pozývajú na seminár: Vedecké publikovanie
s vydavateľstvom Taylor & Francis. Stručne vám predstavíme publikačné aktivity vydavateľstva.
Dozviete sa, ako čo najlepšie pripraviť články na publikovanie. Seminár povedie Georg Wanek zo
spoločnosti Taylor & Francis Group. Určený je vedcom, ktorí chcú publikovať v časopisoch
vydavateľstva.
Seminár v angličtine sa bude konať 21.2.2018 od 13.00 do 14.30
v Ústrednej knižnici SAV, Klemensova 19, 814 67 Bratislava.
Taylor & Francis Group, an Informa business, patrí k popredným vydavateľstvám časopisov a kníh
najmä pre akademickú sféru – ročně vydáva tisíce kníh a časopisov zo spoločenských a prírodných
vied, techniky a medicíny.

Ďalšie informácie môžete nájsť na: > http://www.aib.sk/seminare/278-vedecke-publikovanie-svydavatelstvom-taylor-francis-sav/

E-ZDROJE

Sprístupnenie elektronických časopisov
18/01/2018 13:28
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU uhradila zo svojich finančných prostriedkov ročnú licenciu na dva
karentované elektronické časopisy z Oxford Academic Journals:
Music Theory Spectrum - link: > https://academic.oup.com/mts
Early Music - link: > https://academic.oup.com/em
S časopismi je možné pracovať v areáli VŠMU.

ČÍTAJTE - ŠTUDUJTE - SŤAHUJTE

NOVINKA

Sprístupnenie zdigitalizovaných záverečných prác
18/01/2018 13:28
Sprístupnili sme pre používateľov knižnice on-line zdigitalizované záverečné práce cez vyhľadávač
knižničného systému OPAC. Po prihlásení sa menom a číslom preukazu si môžete sprístupniť nižšie
uvedené záverečné práce vo formáte PDF.
Pribudli zdigitalizované záverečné práce dizertačné HTF VŠMU z 2017.

NOVINKA

Sprístupnenie zdigitalizovaných záverečných prác
11/01/2018 13:18
Sprístupnili sme pre používateľov knižnice on-line zdigitalizované záverečné práce cez vyhľadávač
knižničného systému OPAC. Po prihlásení sa menom a číslom preukazu si môžete sprístupniť nižšie
uvedené záverečné práce vo formáte PDF.
Pribudli zdigitalizované záverečné práce diplomové HTF VŠMU z 2017.

