
Zdroje pro zpracování rešerší 

Databáze a licencované databáze KUK  

On-line katalog knihovny  

Databáze regionálních osobností  

Regionální článková bibliografie  

Kramerius  

ANOPRESS – mediální databáze. Umožňuje přístup k plným textům novin a časopisů, 

k přepisům zpravodajských a publicistických pořadů rozhlasu a televize, informačním serverům 

aj.  

ASPI – automatizovaný systém právních informací (přístup do báze z PC ve Všeobecné studovně)  

EBSCO  

 GreenFile – databáze zaměřená na ekologii a životní prostředí  

 Library, Information Science & Technology Abstract – odborná databáze věnovaná 

knihovnictví, on-line informačním zdrojům aj.  

ČSN online – báze plných textů norem v elektronické podobě (přístupná ve Všeobecné studovně)  

Volně dostupné on-line zdroje  

VŠEOBECNÉ  

ANL – bibliografická databáze článků v českých novinách, časopisech a sbornících od r. 1991  

Česká národní bibliografie – zpřístupňuje bibliografické záznamy dokumentů vydaných na našem 

území (české knihy od r. 1901 – doplňuje se zpětně období 1801–1900, česká periodika od 

r. 1990, grafické dokumenty od r. 1992, hudebniny od r. 1994, kartografické dokumenty od 

r. 1994, zvukové záznamy od r. 1992, elektronické zdroje od r. 1996)  

Google Scholar – umožňuje vyhledávání odborné literatury z různých českých i zahraničních 

zdrojů (články, disertační práce, knihy, citace)  

Jednotná informační brána – portál umožňuje využívat české a zahraniční zdroje (katalogy, 

knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze aj.), zahrnuje všeobecné i oborové zdroje  

Souborný katalog ČR – souborný elektronický katalog soustřeďuje údaje o dokumentech ve 

fondech spolupracujících českých knihoven a institucí  

Springer Link – světová on-line služba pro oblast vědy, techniky a medicíny, umožňuje 

vyhledávání v knižní a časopisecké produkci vydavatelství Springer-Verlag  

WorldCat – největší mezinárodní bibliografická databáze, obsahuje záznamy z mnoha knihoven 

ve světě a také množství záznamů volně dostupných elektronických zdrojů  

https://katalog.svkul.cz/
https://katalog.svkul.cz/authority-search?regionalOnly=on&rows%5B0%5D.searchFieldItem=-35&rows%5B0%5D.relation=STR_STARTS&rows%5B0%5D.value=&rows%5B1%5D.operator=AND&rows%5B1%5D.searchFieldItem=-9213&rows%5B1%5D.relation=STR_STARTS&rows%5B1%5D.value=&rows%5B2%5D.operator=AND&rows%5B2%5D.searchFieldItem=-9210&rows%5B2%5D.relation=STR_STARTS&rows%5B2%5D.value=&rows%5B3%5D.operator=AND&rows%5B3%5D.searchFieldItem=-9209&rows%5B3%5D.relation=STR_STARTS&rows%5B3%5D.value=&rows%5B4%5D.operator=AND&rows%5B4%5D.searchFieldItem=-9204&rows%5B4%5D.relation=STR_EQ&rows%5B4%5D.value=&rows%5B5%5D.operator=AND&rows%5B5%5D.searchFieldItem=-9214&rows%5B5%5D.relation=STR_STARTS&rows%5B5%5D.value=&rows%5B6%5D.operator=AND&rows%5B6%5D.searchFieldItem=-9215&rows%5B6%5D.relation=STR_STARTS&rows%5B6%5D.value=&_csrf=bcd66a24-610d-4c0f-bd00-d9fd9845cd8d
https://katalog.svkul.cz/
https://kramerius.svkul.cz/search/
https://www.svkul.cz/katalogy-a-databaze/databaze/anopress/
https://www.svkul.cz/katalogy-a-databaze/databaze/aspi/
https://www.svkul.cz/katalogy-a-databaze/databaze/ebsco/
https://www.svkul.cz/katalogy-a-databaze/databaze/csn-online/
https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl
https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl
https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl
https://www.knihovny.cz/
https://aleph.nkp.cz/F/3IHPF5HTKH43D9CVDDCHG4DLJXK6YV6UJ8DXXIL184Q6DV3J1F-44853?func=file&file_name=find-b&local_base=SKC
https://link.springer.com/
https://www.worldcat.org/cs


SPOLEČENSKÉ VĚDY  

Bibliobáze – internetová databáze bibliografických údajů jako praktická a přehledná vstupní 

informace pro studium dějin české vizuální kultury druhé poloviny 20. století  

Bibliografie dějin Českých zemí – bibliografická databáze Historického ústavu AV ČR  

Česká literární bibliografie – zahrnuje bibliografie knižní a časopisecké produkce literárněvědné 

bohemistiky vydané na území ČSSR a ČR od r. 1961 do současnosti  

Česká uměleckohistorická bibliografie – obsahuje záznamy knih, sborníků, článků z periodik a 

katalogů výstav za léta 1988–1991, 1994–2003 a digitalizované ročníky 1971–1987 a 1992–1993  

Článková bibliografie Divadelního ústavu – článková bibliografie o českém a zahraničním divadle 

od r. 1990  

Databáze ARUA – článková bibliografie Archeologického ústavu AV ČR od 40. let 20. století do 

současnosti  

ERIC – zahraniční databáze pro oblast pedagogiky, výchovy a vzdělávání  

Informační systém abART – zpracovává a zpřístupňuje informace z oblasti kultury, především o 

současném výtvarném umění  

Katalog knihovny Národního filmového archivu – kromě knihovního fondu zahrnuje sbírku 

scénářů, separátů a bibliografické záznamy článků od r. 1992  

Oborová brána Mezinárodní vztahy (IReL) – oborová brána zprostředkovává přístup k vybraným 

informačním zdrojům k tematice mezinárodních vztahů a souvisejících oborů  

Pedagogická bibliografická databáze – databáze bibliografických záznamů pro oblast vzdělávání z 

českých a zahraničních periodik od r. 1990 do současnosti  

PŘÍRODNÍ VĚDY A TECHNIKA  

Bibliografie památkové péče – výběrová bibliografie článků Zpráv památkové péče (soupis 

článků v pdf)  

Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) – systém Medvik mapuje literaturu pro oblast 

medicíny na území České republiky a Slovenska  

Česká zemědělská a potravinářská bibliografie – záznamy vybraných článků z českých 

zemědělských a potravinářských časopisů od roku 1993 po současnost  

GeoBibline – Geografická bibliografie ČR – specializované dokumenty českých autorů nebo 

autorů zahraničních, kteří se věnují českým geografickým reáliím  

http://vvp.avu.cz/bibliobaze/
https://biblio.hiu.cas.cz/?locale=cs#!/
https://vufind.ucl.cas.cz/Search/Results?daterange%5b%5d=year_str_mv&year_str_mvfrom=1945&sort=datesort_str_mv+desc
https://udubib.ucl.cas.cz/retrobi/hledat.2
https://vis.idu.cz/Biblio.aspx?lang=cz
http://aleph.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=ARUA
https://eric.ed.gov/
https://cs.isabart.org/
https://arl.nfa.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=nfa&language=2
https://irel.knihovny.cz/
https://katalog.npmk.cz/#!/
https://www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu/sluzby/knihovna/on-line-bibliografie
https://www.medvik.cz/bmc/
https://idp.uzei.cz/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1
https://geobibline.cz/index.php


Geologická bibliografie ČR – obsahuje bibliografické záznamy článků a knih domácích i 

zahraničních autorů o geologii Českého masívu a části Západních Karpat na území České 

republiky  

Oborová brána Technika (TECH) – portál umožňující přístup do různých českých i zahraničních 

zdrojů z oblasti techniky, přírodních věd a aplikovaných věd  

PubMed – volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE, která obsahuje citace a většinou i 

abstrakta biomedicínských odborných článků v angličtině i národních jazycích; u většiny článků 

je i odkaz na plný text, ten však již může být zpoplatněn vydavatelem příslušného časopisu  

Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí (VBZPM) – databáze článků z tuzemských a 

zahraničních informačních pramenů s tematickým zaměřením na životní prostředí ČR a SR 

NORMY A PATENTY  

Katalog norem – bibliografická báze českých norem ČSN s měsíční aktualizací  

Patenty a Užitné vzory – bibliografická databáze Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze 

obsahuje české přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, patenty od č. 228531 a zapsané 

užitné vzory  

 

Tištěné zdroje  

Severočeský kraj v tisku – soupis vybraných publikací a článků vztahujících se k severočeskému 

regionu od r. 1967 do 1990 (r. 1991 do 2001 na CD-ROM)  

Bibliografické katalogy ČR – bibliografický soupis článků v českých novinách, časopisech a 

sbornících od r. 1955 do 1990 

http://knihovna.geology.cz/Carmen/
https://tech.knihovny.cz/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.mzp.cz/error.html?OpenForm&db=vbmzp
https://csnonline.agentura-cas.cz/
https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.home
https://katalog.svkul.cz/
https://katalog.svkul.cz/

