
Ponuka webseminárov v českom jazyku f. EBSCO-cz – október 2021: 

Využijte informace z multidisciplinární databáze pro akademický 
výzkum 

pátek | 8. října | 10:00 | 60 minut | registrujte se » 
 
Webinář je určený zejména pro knihovníky, akademické pracovníky, studenty 
doktorských a magisterských programů a výzkumné pracovníky, kteří se chtějí naučit 
pracovat s databází Academic Search™ Ultimate. 

Dozvíte se, jak: 

 Vyhledat stovky akademických článků, magazínů, periodik, zpráv, 
videí a dalších dokumentů 

 Procházet obsah předních vydavatelů, včetně: American Bar 
Association, BioMed Central, Czech Academy of Agricultural 
Sciences (CAAS), De Gruyter, IOS Press, Routledge, Oxford 
University Press, Sage Publications, Springer Nature, Taylor & 
Francis, Wiley-Blackwell a mnoho dalších 

 Nalézt relevantní výsledky na základě klíčových slov 

 Procházet jednotlivé publikace 

 Cíleně provádět výzkum pomocí různých limitů (datum publikace, 
předmět, jazyk aj.) 

 Co jsou automatické odkazy a jak funguje interakce s nástroji pro 
správu bibliografických údajů (EndNote, Mendeley, ProCite, Zotero, 
etc.) 

 Nastavit alerty na vyhledávání a publikace, Co jsou výhody osobní 
složky 

Objevte nejlepší kolekce elektronických knih pro váš výzkum 
úterý | 12. října | 13:00 | 60 minut | registrujte se » 

Tento webinář je určen pro každého, kdo hledá kvalitní odborné publikace. 
Představíme vám dvě multidisciplinární kolekce e-knih. 

 EBSCO eBooks™ Academic Subscription Collection: Cenný zdroj 
informací, který poskytuje přístup k multidisciplinární kolekci více než 
200 000 EBSCO eBooks 

 University Press eBook Subscription Collection: Kolekce více než 90 
nejlepších světových univerzitních vydavatelů, která obsahuje přes 36 
700 e-knih s široké škály vědních oborů 

Naučíte se: 

https://ebsco-czech.zoom.us/webinar/register/WN_WJNyas6ESymeWeT3hKjizA
https://ebsco-czech.zoom.us/webinar/register/WN_WJNyas6ESymeWeT3hKjizA
https://ebsco-czech.zoom.us/webinar/register/WN_oJcrho_QTnW08lqv4zdUwQ


 Jak procházet obsah nejvýznamnějších vydavatelů, včetně Oxford 
University Press, MIT Press, Yale University Press, Cambridge 
University Press, Routledge a mnoho dalších 

 Jak omezit výsledky vyhledávání pomocí různých limitů (předmět, 
datum publikace, jazyk atd.) 

 Jaký je rozdíl mezi online a offline výpůjčkou 

 Jak stáhnout celý titul, uložit kapitoly, používat auto-citaci, vytvořit 
poznámku v knize a řadu dalších užitečných funkcí 

  

Nová EBSCO mobilní aplikace – informační zdroje k dispozici kdykoli a 
odkudkoli 
úterý | 19. října | 11:00 | 45 minut | registrujte se » 

Tento webinář je určen všem, kteří se chtějí dozvědět, jak přistupovat k informačním 
zdrojům knihovny vzdáleně, a to prostřednictvím naší mobilní aplikace. Dozvíte se, 
jak aplikaci stáhnout, přihlásit se a jak s obsahem dále pracovat. Naučíte se, jak do 
aplikace stahovat elektronické knihy. 

 

https://ebsco-czech.zoom.us/webinar/register/WN_Fk4n5_HyTkqE-GGejqreEw

