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Open access

Časté dotazy

Knihovna Právnické fakulty UK » Dotazy » Open access

Kde najdu knihovnu

Co je to open access / otev řený p řístup?

Kde najdu týmovou studovnu

Kde se o open access mohu dozv ědět více informací?

Poprvé v knihovn ě

Co je to open access / otev řený p řístup?

Půjčování knih

Otev řený p řístup k v ědeckým informacím (open access, OA) představuje model v ědecké komunikac

Katalog PFUK

okam žité, svobodné a bezplatné online zpřístupn ění plných textů publikovaných v ědeck

Starší právnická literatura
Konto čtená ře

ů) bez omezení pro kohokoli.
(Citace převzata z http://openaccess.cz) .

Tisk, kopírování a skenování v
knihovn ě

Kde se o open access mohu dozv ědět více informací?

E-zdroje

OA v České republice - http://openaccess.cz

UKA Ž

OA na Univerzit ě Karlov ě - https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open access/

Levná knihovna

Otev řený p řístup k v ědeckým informacím: současný stav v České republice a ve sv ětě - ekniha vol

Open access

PDF, ePUB, MOBI

Oborová brána PRÁVO

International open access week - ka ždoro ční celosv ětová akce na podporu OA - přehled akcí v Česku - http://openaccess.cz/openaccessw

Anketa
Zdroj:

Anketa:
Jak často chodíte do na ší knihovny
během semestru?
Denn ě

9 hlasujících

1 - 2x týdn ě

40 hlasujících

2 - 3x za m ěsíc

14 hlasujících

1x za m ěsíc

3 hlasujících

1 - 2x za semestr

6 hlasujících

Jen v nejnutn ějším p řípad ě
11 hlasujících
Celkem hlasujících: 83

Rychlé odkazy
Katalog PF UK
UKA Ž
Digitální repozitá ř UK
Historická sbírka PF UK
TÝMOVÁ STUDOVNA
Provozní a výpůjční řád
Portál e zdroj ů UK
Levná knihovna

https://knihovna.prf.cuni.cz//open - access - 1404044189.html

Zasílat novinky emailem
Váš email
OK
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