Mraky e-zdrojů na ESF MU
Tahák k elektronickým informacím SVI 2018++ pro učitele i studenty
(není třeba schovávat pod lavici!)

Specialitky

Zlatá kolekce
Vyhledávák (EDS) – Pán všech informací, vyhledá
„najednou“ vše, co je v domě, kromě specialit vpravo
Databáze odborných časopisů:
EBSCO Academic Search Ultimate, SpringerLINK,
Wiley Online Library, Elsevier ScienceDirect,
EconLit with Full Text, ProQuest Central
E-knihy: EBSCO eBook Akademic Collection

OECD iLibrary – statistické databáze,
online knihy a periodika OECD
Anopress – mediální databáze
PressReader – deníky a časopisy
z celého světa včetně ČR (promovideo)
Bisnode MagnusWeb – vše zejména
o firmách, ale i o obcích a institucích

Patria Plus – online platforma
pro finanční profesionály

Citační rejstříky:
Web of Science, Scopus

Připravujeme

Novinky 2018

The Economist Historical Archive –
kompletní archiv časopisu od roku 1843
Oxford Handbooks Online – příručky
JSTOR – všechny kolekce Arts & Science
z oblasti ekonomie, financí a managementu
(těžko představitelná retrospektiva!)
ProQuest Ebooks Central – trvale zakoupíme
Nová předplatná časopisů v oblasti SSH:
ekon. knihy, které u vás budou nejčtenější
Taylor & Francis, Cambridge, Sage,
T&F Journal Classic Archive SSH – všechna
Central & Eastern European Online Library
čísla od prvního ročníku do roku 1996
Encyklopedie Wiley – teorie, metodiky atd.
Ekonomické e-knihy – 2 821 kousků od
Advantage Analysis – burzovní platforma,
Elsevier, Springer, T&F, Wiley
„menší verze“ Bloombergu
Emerald Managements – kolekce časopisů,
ve kterých také budete chtít publikovat

Jak na věc
AKAP 2017 – kurz akademického psaní volně
přístupný všem zaměstnancům a studentům ESF
Příběh Výzkumníka Josefa K. – inspirace
k praktickému využití „všech těchto zdrojů“
Vzdálený přístup – návod na připojení se
z domova či z cest

Služby SVI
Nové přírůstky ve fondu •
Ohlášené knihy • Obsahy časopisů •
Prosím dokoupit knihu

Dotazy adresujte na knihovna@econ.muni.cz
Doba se změnila: žádné odpovědi, jen odkazy …

Více informací: www.econ.muni.cz/svi • ezdroje.muni.cz • twitter.com/sviesf

