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Elektronické informačné zdroje 

▪ Predstavujú: rozšírenú alternatívu k tradičným (printovým) informačným zdrojom

▪ Elektronické dokumenty

▪ Informácie z celého sveta        

▪ Reprezentujú: primárne, sekundárne informačné zdroje – prístupné pomocou 
výpočtovej techniky a sieťového prostredia

▪ Zahŕňajú elektronické monografie, špecializované databázy, elektronické seriálové 
publikácie, elektronické konferencie, blogy, správy, digitálne knižnice, či informácie 
o patentoch, normách a mnoho iných elektronických dokumentov

▪ Nie sú pre človeka bezprostredne čitateľné. Ich vnímanie a používanie je možné len 
pomocou technických zariadení rôzneho druhu (počítač, mobil, tablet a pod.),
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Elektronické informačné zdroje – členenie a výhody

▪ stupeň spracovania informácií (bibliografické, faktografické, plnotextové)

▪ dostupnosť (voľne dostupné, licencované)

▪ odbor (jednoodborové, viacodborové, multiodborové)

▪ denne aktualizované

▪ ľahká vyhľadateľnosť a dostupnosť informácií

▪ prepojiteľnosť informácií

▪ možnosti ďalej pracovať s nájdenými informáciami
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Elektronické informačné zdroje – ako sa k nim dostať?

▪www.kniznica.tnuni.sk
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http://www.kniznica.tnuni.sk/


Elektronické informačné zdroje – ako sa k nim dostať?

Ebook Proquest Central
▪ prístup do e- kníh 

▪ pre prístup do e-kníh je treba zriadenie účtu. Pre jeho vytvorenie kliknite na odkaz      
na stránke UK. Budete presunutí na hlavnú stránku Ebook Proquest Central. Tu 
kliknite na „pridať sa k Ebook Central“

▪ stránka Vás požiada o vyplnenie krátkeho formulára: 

meno, priezvisko, email (užívateľské meno (email, ktorý použijete sa stane 
Vaším užívateľským menom na Ebook central, použite školský email                               
s doménou tnuni.sk), heslo

▪ po vyplnení formulára bude Váš účet vytvorený a bude čakať na aktiváciu, ktorú 
vykoná univerzitná knižnica.
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https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/tnuni-ebooks/login.action?userName=Guest_656a274ec1e642da9f79324470a4263d&userId=-1&userTypeID=7222&UserState=GUEST


Elektronické informačné zdroje – dostanem sa k nim z domu?

▪www.cvtisr.sk – vzdialený prístup
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Elektronické informačné zdroje – aké mám k dispozícii?
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Elektronické informačné zdroje – ako vyhľadávať?

Discovery služby – prečo?

▪ potreba jednotného prístupu ku všetkým zdrojom knižnice

▪ zobrazenie relevantných výsledkov bez ohľadu na poskytovateľa databázy

▪ potreba rýchleho zobrazenia výsledkov vyhľadávania

▪ potreba jednotného centrálneho indexu a unifikovaného zoznamu výsledkov

12. 2. 2021



Elektronické informačné zdroje – ako vyhľadávať?

Summon

▪ má architektúru podobnú Googlu

▪ jednotný prístup ku všetkým zdrojom knižnice

▪ pracuje s veľkým objemom dát a má rýchle zobrazovanie výsledkov

▪ má jednotný centrálny index a jediný unifikovaný zoznam výsledkov

▪ je využívaný na prestížnych univerzitách v USA, Nemecku, Japonsku, Veľkej Británii 
ako aj v Českej republike

▪ vyhľadávanie aj vo voľne dostupných odborných zdrojoch
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Elektronické informačné zdroje

WWW.KNIZNICA.TNUNI.SK

▪ informácie o jednotlivých databázach

▪ aktuálne voľné prístupy do iných databáz

▪ kontakty – pomoc pri vyhľadávaní v databázach

▪ veľa ďalších užitočných informácií
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http://www.kniznica.tnuni.sk/

