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Jak hledat e knihy dostupné na UK

Anketa

Knihovna Právnické fakulty UK » Novinky » Eknihy

Licencované eknihy na UK

Anketa:
Jak zvládáte stres ve zkou škovém
období?
Dobrým naplánováním p řípravy
40 hlasujících
Aktivním sportem

17 hlasujících

na Portálu e knih 

můž ete vyhledávat e knihy se zam ěřením na obor právo.

na Portálu e knih  knihy dostupné na UK můž ete vyhledávat podle názvu, autora, ISBN a poskytov
eknihy Nakladatelství Karolinum dostupné v licenovaných databázích: Karolinum v ProQuest Eb
EBSCO eBooks .

Posezením s p řáteli / kolegy
6 hlasujících
Čokoládou

20 hlasujících

Dlouhým spánkem

17 hlasujících

VYHLEDÁVÁNÍ LICENCOVANÝCH E KNIH
EBSCO eBooks

Nijak, spoléhám na štěstí
73 hlasujících
Celkem hlasujících: 173

Přímý p řístup
Vzdálený p řístup (EZproxy)
Vzdálený p řístup (Shibboleth)

Rychlé odkazy

Popis: kolekce e knih dostupných pro Univerzitu Karlovu v EBSCO eBooks na platform ě EBSCOhost.
Více informací na PEZ (Portál elektronických zdroj ů UK)

Katalog PF UK

Jak stahovat eknihy z EBSCO eBooks

UKA Ž
ř UK
Historická sbírka PF UK
TÝMOVÁ STUDOVNA
Provozní a výpůjční řád
Portál e zdroj

UK

Levná knihovna

LEVNÁ KNIHOVNA
Vzdálený p řístup
Popis: studenti a zam ěstnanci PF UK si mohou p ůjčovat e knihy Vydavatelství a nakladatelství Aleš Č
jsou obory právo, ekonomie, politologie, filozofie, psychologie atd. Do projektu Levná knihovna je pr
aktuální produkce.

Zasílat novinky emailem
Váš email
OK

PROQUEST EBOOK CENTRAL
Přímý p řístup z UK
Vzdálený p řístup (EZproxy)
Vzdálený p řístup (Shibboleth)
Popis: nástupce platformy ebrary spole čnosti ProQuest, kolekce specializovaných e knih p edních pr
celou akademickou sféru.
Více informací na PEZ (Portál elektronických zdroj ů UK)
Jak stahovat eknihy z ProQuest Ebook Central

VYHLEDÁVÁNÍ VOLNÝCH E KNIH
na Portálu e knih  voln ě dostupné knihy lze vyhledávat volné knihy na UK

Databáze volných eknih
DE GRUYTER OPEN

Přístup
Popis: krom ě vědeckých časopis ů vydává nakladatelství e knihy v re žimu open access.

Popis: krom ě vědeckých časopis ů vydává nakladatelství e knihy v re žimu open access.

DOAB

Přístup
Popis: DOAB je slu žba poskytující seznam recenzovaných knih vydaných v rámci Open
prohledávatelný rejst řík informací o těchto knihách, s odkazy na plné texty publikací na stránkách vyd

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

Přístup
Popis: od roku 2009 knihovna nep řetr žit ě roz šiřuje nabídku elektronických dokument ů pro veřejnost
fondy pragensijní literatury, divadelních her nebo vzácných tisk ů. K dispozici jsou také díla Karla Ča
A.C. Doyla, Jaroslava Ha ška, Karla Polá čka, K.H. Máchy a mnoha dal ších známých autor ů.

OAPEN

Přístup
Popis: digitální knihovna, která nabízí voln ě dostupné recenzované knihy z oblasti (nejen) hu
P
Press, Manchester University Press, Firenze University Press a dal ší).

OPEN LIBRARY

Přístup
Popis: čtená ři knihoven UK si mohou u Open Library vyp ůjčovat p řes 298 tisíc elektronických knih v
lending. K vyp ůč ování je nutná registrace u Open Library. Po zaregistrování je mo žné si p ůjčovat el
sbírky titulů převá žně 20. století. Každá e kniha můž e být sou časn ě vyp ůjčena jen jednou. Vyp
webovém prohlížeči nebo ve čte čce podporující Adobe DRM ve formátech PDF nebo ePub.

PROJECT GUTENBERG

Přístup
Popis: Projekt Gutenberg nabízí více ne ž 56 000 bezplatných e knih. Zejména je jedná o starš
práva, knihy si m ůž ete stáhnout nebo je číst online.

Návrat do p ředchozí slo žky
Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//jak  hledat  e knihy  dostupne  na  uk  1404042544.html
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