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Konec roku je příležitostí k bilancování, 
shrňme si tedy Knihovní newsletter 
v číslech. V minulém roce vyšla 
v pilotním projektu pouze dvě čísla. 
V tom aktuálním jsme vydali šest čísel 
(pokud budeme počítat i to, které 
právě teď čtete). Jedno z nich bylo 
navíc vydáno k příležitosti tradiční 
mezinárodní akce Týden otevřeného 
přístupu, ke které se každý rok 
knihovny VUT připojují. Soubory 
PDF s newsletterem ke čtení nebo 
stažení jsou vystavovány v Digitální 
knihovně VUT (dspace.vutbr.cz) a díky 
tomu máme přehled o počtu stažení 
jednotlivých čísel.
Všechna čísla dohromady byla zatím 
stažena celkem 969 krát, což je 
v průměru 138 stažení na jedno číslo.
Představily se Vám mimo jiné čtyři 
knihovny VUT (KIC FAST, FCH, FP 
a FAVU) a vznikl jeden rozhovor se 
zaměstnancem Ústřední knihovny.
Prostřednictvím naší webové 
stránky newsletter.lib.vutbr.cz se 
k odběru nových čísel newsletteru 

prostřednictvím e-mailu přihlásilo 62 
uživatelů.
I v příštím roce se můžete 
těšit na další vydání 
knihovního newsletteru.

Všem čtenářům, více 
či méně pravidelným, 
bychom proto velmi rádi
poděkovali za přízeň,  
kterou nám   
i newsletteru 
chovají. 

(js)

Newsletter
Ústřední  k nihovna vám přináší :

6. ČÍSLO
prosinec 2017

Úvodní slovo

Od  roku 2016 se Vám snažíme na  těchto místech přiblížit knihovny 
VUT. Informovat o  novinkách, pořádaných akcích nebo představit 
jednotlivé knihovny. 

Novinky a informace
z knihovního prostředí

Poslední letošní číslo 
knihovního newsletteru

Je tu prosinec a Vánoce i nový 
rok již klepou na dveře. Doufám, 
že byl pro Vás tento rok úspěšný 
a že se i příští rok sejdeme u čtení 
Knihovního newsletteru. 
V tomto čísle se můžete dočíst 
o citačních databázích Web 
of Science a Scopus. Také se 
představí Areálová knihovna FEKT. 
Na poslední straně naleznete, 
stejně jako v minulém roce, 
malou inspiraci na vánoční dárky 
a v neposlední řadě také otevírací 
dobu knihoven na přelomu roku.

Věřím, že se vám newsletter bude 
líbit.

Martin Fasura
ředitel Ústřední knihovny

https://dspace.vutbr.cz
http://newsletter.lib.vutbr.cz
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ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VUT V BRNĚ

ADRESA: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
EMAIL: info@lib.vutbr.cz

NEWSLETTER VYDÁVÁ

Web of Science

Databáze Web of Science od firmy 
Clarivate Analytics je webovou 
podobou známých databází 
Science Citation Index. Zahrnuje 
jednak sledování citovanosti 
vědeckých článků, jednak pravidelně 
aktualizované bibliografické údaje 
(včetně abstraktů) o článcích z více jak 
12 tisíc předních světových vědeckých 
a odborných časopisů ze všech oblastí 
vědy, s více jak 60letou retrospektivou 
(k dispozici jsou data od roku 1945!). 
Citační databáze je rozdělena do pěti 
částí: přírodní vědy, společenské vědy, 
humanitní vědy a dvě části sborníků 
z konferencí z oblastí přírodních věd 
a oblasti humanitních věd. Součástí 
databáze je také citační manažer 
EndNoteWeb a dvě databáze z oblasti 
chemie (Current Chemical Reactions 
a Index Chemicus). Důležitým 
nástrojem, který je také součástí Web 
of Science je Journal Citation Reports. 
Zde si můžete najít vědecké časopisy 
a porovnávat je dle počtu citací, 
Impakt faktoru a dalšího.
Přístup k databázi - 
http://apps.webofknowledge.com/
 
Scopus

Scopus je víceoborová bibliografická 
a citační databáze, která byla vyvíjena 
od roku 2002 nakladatelstvím Elsevier. 
Databáze shromažďuje záznamy 
z oblasti techniky, medicíny, sociálních 
a přírodních věd.
Obsahuje asi 38 miliónů záznamů 
(z toho je asi 19 miliónů záznamů 
dokumentů vydaných po roce 1996) 
a 230 miliónů odkazů z více než 
18 000 časopisů od více než 5 000 
nakladatelů. Z celkového počtu titulů 
je asi 16 500 recenzovaných časopisů, 
dále databáze obsahuje záznamy 

z open access časopisů, příspěvky ze 
sborníků z konferencí, z webových 
zdrojů, informace o patentech 
a záznamy z dalších zdrojů odborných 
informací.
V roce 2008 byla databáze Scopus 
vybrána Radou pro výzkum, vývoj 
a inovace jako jeden z dalších zdrojů 
pro hodnocení výsledků vědy 
a výzkumu institucí v České republice.
Ve Scopusu lze dále vyhledat například 
indikátor Hirschův index. 
Přístup k databázi - 
http://www.scopus.com/

Jak je to s  plnými texty v  těchto 
databázích?
Citační či bibliografické databáze 
obsahují pouze záznamy o daných 
článcích nebo konferenčních 
sbornících. Obsahují také například 
abstrakty. Jak se k plným textů dostat je 
pro uživatele z VUT velice jednoduché. 
Díky linkovacímu serveru SFX, který je 
nedílnou součástí vyhledávače Primo, 
se můžete na jedno kliknutí dozvědět, 
zda je plný text dostupný v některé 
z námi předplácených databází.
V obou databázích tak můžete 
u záznamů najít ikonku s logem VUT 
a nápisem Plný text. Pokud na ikonku 
kliknete, načte se v novém okně 
služba SFX a zobrazí se, zda je plný 
text dostupný a prostřednictvím jaké 
databáze.

Jak se připojit k  elektronickým 
informačním zdrojům?
Pokud přistupujete ke zdrojům 
ze školní počítačové sítě, na základě 
IP adresy vás databáze „pozná” 
a automaticky umožní přístup 
k obsahu.

Pokud jste mimo tuto síť, můžete 
využít proxy server (EZproxy - https://
ezproxy.lib.vutbr.cz/) nebo přihlášení 
prostřednictvím služby Shibboleth.

Konkrétní odkazy najdete na stránce 
u každé databáze na https://www.
vutbr.cz/uk/eiz/databaze/

(js)

Pojďme se blíže podívat na databáze, které jsou v dnešní době pro vědce 
prakticky nezbytností - citační databáze Web of Science a  Scopus. 
Databáze sice neobsahují plné texty, ale jak se k nim jednoduše dostat 
se také dozvíte!

VYDÁNÍ PŘIPRAVILI

TEXTY: MARTIN FASURA
JAN SKŮPA

DORA ŠEBESTOVÁ
FOTO KNIHOVNY FEKT: FILIP KANĚK

Citační databáze  
Web of Science a Scopus

V knihovním newsletteru č.2/2017 
jsme vás informovali o možnosti 
zajištění přístupu k digitálním 
Hospodářským novinám. 
Vydavatelství Hospodářských 
novin Economia ve spolupráci 
se společností ČEZ připravilo pro 
akademické pracovníky, studenty 
doktorského studia a studenty 
posledních ročníků vybraných 
fakult přístup k digitálním 
Hospodářským novinám zcela 
zdarma. Hospodářské noviny lze 
číst v mobilních aplikacích pro 
smartphony a tablety s operačními 
systémy iOS i Android. 
Kapacita licencí ještě nebyla 
vyčerpána a nabídka tak byla 
prodloužena ještě do roku 2018. 
Předplatné si proto stále můžete 
aktivovat na stránce ihned.cz/vut, 
kde zadáte 2 kódy, které naleznete 
na stránkách Ústřední knihovny.
Poté si do svého mobilního 
zařízení stáhněte zdarma aplikaci 
Hospodářských novin (odkaz 
na aplikaci naleznete na konci 
aktivace).

(js)

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU

NEWSLETTER.LIB.VUTBR.CZ

Nabídka

Hospodářské 
noviny 
elektronicky

http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
https://ezproxy.lib.vutbr.cz/
https://ezproxy.lib.vutbr.cz/
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/
https://www.vutbr.cz/uk/eiz/databaze/
http://ihned.cz/vut
https://www.vutbr.cz/uk/hn-digital
http://newsletter.lib.vutbr.cz
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Areálová knihovna FEKT vznikla v roce 
2004 v tehdy nové budově VUT 
Fakulty podnikatelské na Kolejní 4.
V současné době sídlí v komplexu 
budov VUT FEKT na Technické 12 
postavených v roce 2013 z finančních 
prostředků EU. Sem se původní 
knihovna z FP Kolejní 4 přestěhovala 
a sloučila s tehdejší ústavní knihovnou 
z  FEKT Purkyňovy 112. Prioritou těchto 
knihoven byly knihovnické služby pro 
ústavy sídlící v budovách. 
V současné době Areálová knihovna 
plní funkci centrální knihovny FEKT. 
Pro stávající ústavní knihovny fakulty 
poskytuje metodickou pomoc. 
Součástí Areálové knihovny FEKT je 
také knihovna FEKT Technická 10.
Knihovny nabízí knihovnické 
a informační služby nejen studentům 
a zaměstnancům fakulty a dalším 
zájemcům z jiných vysokých škol, ale 
také odborné i laické veřejnosti.
Knihovny jsou otevřeny od pondělí 
do pátku.
V knihovně na Technické 12 je 24 
pracovních míst vybavených počítači 
a další místa jsou k dispozici pro 
připojení notebooků.
V knihovně na Technické 10 je 10 
pracovních míst s počítači a 18 míst 
na běžnou práci. 

V obou knihovnách se lze připojit 
k síti internet pomocí Wi-Fi. Prostory 
studoven doplňují regály s českou 
i zahraniční literaturou. Knihy, skripta 
a časopisy jsou umístěny ve volném 
výběru, kde si uživatel může vyhledat 
požadovanou literaturu, pracovat s ní 
ve studovně nebo si ji vypůjčit domů.
Fond knihoven FEKT je především 
zaměřen na literaturu z oblasti 
elektrotechniky, biomedicíny, 
elektroenergetiky, fyziky, matematiky 
a automatizace. Obsahuje přibližně 

20 000 knih a 20 titulů časopisů.
Kromě klasických knihovnických 
služeb zajišťuje knihovna podpůrné 
knihařské práce jako je tisk, kopírování, 
vyvazování a laminování.
Aktuálních informace o knihovnách 
najdete také na Facebooku Areálové 
knihovny FEKT.

Otevírací doba knihoven:
Pracoviště Technická 12
Pondělí - čtvrtek 8:30 - 18:00
Pátek 8:30 - 13:00

Pracoviště Technická 10
Pondělí - čtvrtek 8:30 - 17:00
Pátek 8:30 - 13:00

(dš)

Areálová knihovna FEKT 
se představuje

https://www.facebook.com/Knihovna-FEKT-432237413515974/
https://www.facebook.com/Knihovna-FEKT-432237413515974/
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Stejně jako minulý rok jsme připravili krátkou anketu mezi zaměstnanci 
knihoven VUT. Ptali jsme se na dvě otázky: Jakou knihu budete dávat pod 
stromeček a  jakou knihu byste naopak rádi pod stromečkem našli? Zde 
vidíte nejzajímavější tipy. Třeba se necháte inspirovat!

Tipy na knižní vánoční dárky

18. 12. - 21. 12. omezený provoz
22. 12. - 2. 1. zavřeno

od 3. 1. standardní otevírací doba

KIC FAST

20. 12. - 1. 1. zavřeno
od 2. 1. standardní otevírací doba

KNIHOVNA FAVU

18. 12. - 19. 12. omezený provoz
20. 12. - 1. 1.  zavřeno

2. 1. - 2. 2. omezený provoz

AREÁLOVÁ KNIHOVNA FSI

18. 12. - 1. 1. zavřeno
od 2. 1. standardní otevírací doba

KNIHOVNA FA

23. 12. - 1. 1. zavřeno
od 2. 1. standardní otevírací doba

AREÁLOVÁ KNIHOVNA FEKT

23. 12. - 1. 1. zavřeno
2. 1. - 4. 2. omezený provoz

KNIHOVNA FP

19. 12. - 1. 1. zavřeno
od 2. 1. standardní otevírací doba

KNIHOVNA FIT

21. 12. - 7. 1. zavřeno
od 8. 1. standardní otevírací doba

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

22. 12. - 1. 1. zavřeno
od 2. 1. standardní otevírací doba

KNIHOVNA FCH

P R O V O Z N Í  D O B A  K N I H O V E N  O  VÁ N O C Í C H

Všechny tipy na knižní vánoční dárky  
naleznete ve sdíleném adresáři Citace PRO:
https://citace.lib.vutbr.cz/slozka/07cnPe5N

https://citace.lib.vutbr.cz/slozka/07cnPe5N

