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Věda, výzkum a vzdělávání se spoléhají na

PESTROST OBSAHU
Recenzované časopisy jsou pro dnešní univerzity a jejich studenty jen jedním z používaných zdrojů. 

Společnost ProQuest v roce 2017 zjišťovala mezi univerzitními výzkumnými 
pracovníky jaké typy informačních zdrojů používají pro výzkum a jaké doporučují svým studentům.  

Studie prokázala,
že univerzity

využívají převážně
následující

typy zdrojů:

Oblíbené jsou 
zdroje, které přinášejí 

nejnovější trendy.

Prudce roste využití 
nových médií - e-knihy

a videa se staly
klíčovými zdroji:

Po studentech je požadována 
práce s různými typy 
zdrojů. Univerzity 
jim doporučují:

noviny

tištěné knihy

zprávy o trhu 
a průmyslu

VÝZKUMNÉ 
PUBLIKACE

DISERTAČNÍ
A DIPLOMOVÉ PRÁCE

SBORNÍKY 
Z KONFERENCÍ

e-knihy video

Jak mohou knihovny přizpůsobit své kolekce aktuálním trendům ve výzkumu a vzdělávání:
• Začlenit stěžejní neperiodické publikace - tištěné knihy i e-knihy 
• Začlenit novinové tituly pro uvědomění si souvislostí a podstaty 

• Přidat video kolekce, které pokryjí poptávku vědců po prověřeném multimediálním obsahu
• Poskytnout přístup k rozvíjejícím se oblastem výzkumu prostřednictvím disertací a výzkumných zpráv 

• Zajistit přístup ke zprávám o trhu a k firemním a průmyslovým zprávám

KNIHY ZPRÁVY O TRHU 
A PRŮMYSLU 

DISERTAČNÍ PRÁCENOVINY

Máme pro vás všechno
Albertina icome Praha s.r.o.

www.aip.cz
e-mail: aip@aip.cz

tel: 222 231 212
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Recommend to their students Use in their research

Časopisy nejsou všechno
Výzkum se mění. Oproti minulosti 
mají uživatelé k dispozici více typů 
informačních zdrojů. Pro podporu
výzkumu využívají články, noviny, 
e-knihy, videa a různé druhy zpráv
(firemní, tržní, průmyslové). 
ProQuest knihovnám usnadňuje
práci - díky kolekcím s rozmanitým 
obsahem a třem křížově 
prohledavatelným zdrojům, 
které jsou dostupné 
prostřednictvím odborníky 
oceňovaného* uživatelského 
rozhraní.

Akademičtí výzkumníci se spoléhají na různorodé zdroje 

“Jaké informační zdroje - kromě odborných časopisů - používáte 
pro svůj výzkum?”

Disertace a diplomové práce

E-knihy

Knihy (tištěné)

Noviny
Výzkumné studie

Videa

Zprávy o trhu/průmyslu

Firemní zprávy

Blogy

Doporučují svým studentům

Používají pro vlastní výzkum

Odpovědi více než 330 vědců z celého světa: ProQuest Survey (studie byla publikovaná v červnu 2017)

Komplexní pokrytí hlavních oborů
na základě tří kvalitních zdrojů - 
- každý z nich vychází z ostatních 
dvou, ale jejich obsah se nepřekrývá. 

Podrobné informace a zkušební přístupy žádejte u svého distributora.
*Nejlepší rozhraní dle Charleston Advisor Readers’ Choice Awards, 2015

Neustále rostoucí a obsahově 
bohatá multioborová odborná 
databáze. 
Miliony originálních a často 
exkluzivních dokumentů jsou 
pro uživatele všech úrovní 
snadno dostupné, lehce se dají 
sdílet a navíc jsou bez reklam. 
Do 39 dílčích databází kolekce
ProQuest Central bylo vloni
přidáno dalších 1800 časopisů, 
400 novinových titulů, 450 000 
výzkumných zpráv
a 44 milionů firemních 
zpráv společnosti Experian.

Jedna z prvních služeb zprostředkujících
předplatné e-knih se neustále vyvíjí. 
Vědci a rešeršéři oceňují přívětivé rozhraní 
pro práci s e-knihami a možnost 
neomezeného množství současně pracujících 
uživatelů. Správci knihovních fondů pak i skvěle 
fungující administrativní rozhraní a nástroje 
pro akviziční služby. Academic Complete 
se rozrostla na více než 145 000 titulů,
je přehledná a nabízí atraktivní výběr 
zdrojů napříč obory - najdete zde nejdůležitější 
vydavatele a tituly oceňované vysokoškolskými 
knihovnami (RCL), CHOICE a Doody's Core 
Titles. Je vhodná pro všechny úrovně 
studijních programů, pokrývá aktuální 
témata a je přizpůsobitelná dle aktuálních 
požadavků vycházejících z probírané látky. 

Rozsáhlá videokolekce zahrnuje 
více než 62 000 titulů (více než 17 000 z nich 
exkluzivně od Alexander Street). 
Pokrývá obory jako je antropologie, historie, 
obchod, poradenství, umění a další. Kolekce 
je ideální pomůckou pro výuku. Kvalitní obsah 
vychází z filmů, dokumentů, instruktážních
videí apod., a díky tomu se Academic Video 
Online řadí mezi zdroje vhodné
pro všechny typy uživatelů. Pro knihovny 
to znamená vysokou návratnost 
jejich investice. Funkce Build by Choice 
pro vlastní výběr titulů navíc automaticky 
srovnává náklady na předplatné 
s náklady na zřízení trvalého přístupu.
Tuto funkci nabízí většina videí. Čím déle 
jste předplatiteli, tím více titulů vlastníte.

Aktuální zprávy

Albertina icome Praha s.r.o.
www.aip.cz

e-mail: aip@aip.cz
tel: 222 231 212

(data z 1. čtvrtletí roku 2017)

http://www.aip.cz/produkty/1270-proquest-central/
http://www.aip.cz/produkty/724-academic-complete-ebook-subscription/
http://www.aip.cz/produkty/2516-academic-video-online-premium/
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