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Čo je databáza?



...báza štruktúrovaných dát.



Knižnica UK  poskytuje prístup k mnohým odborným databázam





Na stránke knižnice ich nájdeme aj pod názvom
externé informačné zdroje.

EIZ



V odborných databázach sú rôzne informácie a dokumenty



bibliografické informácie (abstrakty, referencie, citácie...) 

články z časopisov 

príspevky zo zborníkov

knihy

faktografické informácie 



Jednotlivé databázy sa líšia typom informačných zdrojov, ktoré poskytujú, ale 

aj zameraním. Môžu byť zamerané všeobecne alebo na konkrétne odbory. 
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Popis jednotlivých databáz nájdete na stránke knižnice

https://uniba.sk/index.php?id=3728


Na rozdiel od Googlu sú databázy 
zárukou kvalitných odborných zdrojov, 
ktoré môžete bez obáv použiť pri písaní 
školských prác.
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Rozhranie väčšiny databáz je primárne v 
angličtine. To platí aj pre väčšinu zdrojov, 
ktoré v nich môžeme nájsť. 
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Učte sa jazyky, budete ich potrebovať 



Mnohé databázy sú lincencované, teda knižnica 
za ne musí platiť. Sú prístupné z univerzitných 
počítačov. 
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Študenti UK môžu používať databázy na vlastnom 
notebooku cez vzdialený prístup. Stačí 
kontaktovať knižnicu mailom na 
kniznica@vili.uniba.sk
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Je to zadarmo 

mailto:kniznica@vili.uniba.sk


Portál e-časopisov UK

Summon Discovery Tool

Web of Knowledge

SCOPUS

ebrary Academic Complete

EBSCO

ProQuest Central

JSTOR

Oxford Journals

ScienceDirect

SpringerLink

Wiley Online Library

Knovel

REAXYS

SciFinder

IEEE/IET Electronic Library

ACM Digital Library

GALE Virtual Reference Library: Art

SCOAP - Sponsoring Consortium for Open Access 

Publishing in Particle Physics

EZB - Electronic Journals Library

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Bluenomics

FREE E-Journals Resource

Zoznam EIZ akademickej knižnice UK

http://sfx.cvtisr.sk/sfxlcl3/az/UNI_KOM_BA
http://uniba.summon.serialssolutions.com/
http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://site.ebrary.com/lib/uniba/home.action
http://search.ebscohost.com/
http://search.proquest.com/index
http://www.jstor.org/
http://www.oxfordjournals.com/en/
http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://app.knovel.com/web/index.v?jsp=main
https://www.reaxys.com/
https://scifinder.cas.org/
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://dl.acm.org/
http://find.galegroup.com/gvrl/start.do?prodId=GVRL&userGroupName=artsk11
http://scoap3.org/scoap3journals
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=1&lang=en
http://doaj.org/
http://www.bluenomics.com/
http://www.scirp.org/journal/Index.aspx
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