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Odborná literatura a úplná literární díla online

http://go.phil.muni.cz/eliza
Projekt ELIZA vám na léta 2013-2018 zajišťuje přístup
k následujícím rozsáhlým informačním zdrojům:
_______________________________________
Filologie a uměnověda
Anglofonní literatury
Literature Online
Literature Resource Center

●

UK-PRF

JČU

Elektronické informační zdroje
pro humanitní a společenské vědy

Film Indexes Online + FIAF

Literature Recource Center

●

Dostupnost
zdrojů

Film and Television Literature
Index With Full Text

Literature Online

Eliza

●

Dějiny umění
Art Index Retrospective
Art Source
Oxford Art Online
Art and Design Collection
Filmová věda
Film and Television Literature Index with Full Text
Film Indexes Online + FIAF
Klasická studia
Brepolis
ATLA Religion Database with Serials
Thesaurus Linguae Graecae
L’Année Philologique
Hellenic National Corpus
______________________________________
Právo
Hein Online
Oxford Journals – Law
Westlaw
Beck-Online
International Encyclopedia of Law
Kluwer Law Journals

Projekt ELIZA (LR1307) je financován Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu
LR „Informace – základ výzkumu“.
Řešitelská instituce: Masarykova univerzita
Realizační tým:
Mgr. Ing. Jiří Rambousek, Ph.D. (řešitel)
Mgr. Marie Zagorová (koordinátorka, humanitní zdroje)
Mgr. Hana Sloupenská (právnické zdroje)
Ing. Táňa Sochorová (ekonomka projektu)
Kontaktní e-mail: eliza@phil.muni.cz
Účastníci projektu:

Masarykova univerzita
Akademie múzických umění v Praze
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Městská knihovna v Praze
Národní filmový archiv
Národní galerie v Praze
Národní knihovna ČR
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

 Zúčastněné instituce přispívají na nákup vybraných
elektronických zdrojů. U každého zdroje je uvedená jeho
dostupnost z jednotlivých institucí
 Ke zdrojům lze přistupovat z počítačů příslušných
institucí; jejich pracovníci a studenti k nim zpravidla mají
přístup rovněž z domova, a to s využitím virtuální privátní
sítě (VPN). Informujte se prosím na IT oddělení své
instituce
 Odkazy na stránky zdrojů jednotlivých institucí najdete na
stránce projektu

Podrobný popis zdrojů:
Filologie a uměnověda

Právo

Literature Online: literární texty z anglické a americké
literatury
Literature Resource Center: plnotextový, biografický
a bibliografický zdroj literárních informací
Art Index Retrospective: 1929-1984: retrospektivní
bibliografická databáze zaměřená na dějiny umění
Art Source: fulltextová databáze pro studium umění
a architektury
Oxford Art Online: souborný přístup k několika zdrojům
nabízejícím umělecká díla i literaturu z oblasti teorie a dějin
umění
Art and Design Collection obsahuje:
ARTbibliographies Modern – bibliografická databáze
abstraktů o moderním a současném umění
Avery Index to Architectural Periodicals – bibliografická
databáze zaměřená na architekturu a design
Design and Applied Arts Index – abstraktová a bibliografická
databáze designu a užitého umění
International Bibliography of Art – abstraktová
a bibliografická databáze výtvarného umění a materiální
kultury od dob antiky
Film & Television Literature Index with Full Text: filmová
plnotextová a bibliografická databáze
Film Indexes Online: soubor databází z oblasti filmu
a filmové vědy
Brepolis Latin Complete: kolekce několika unikátních zdrojů
latinských textů
ATLA Religion Database with Serials: databáze zaměřená na
teologii a religionistiku obsahující plné texty několika
religionistických časopisů
Thesaurus Linguae Graecae: databáze děl antické řecké a
byzantské literatury
L’Année Philologique: bibliografická databáze akademických
prací týkajících se antického Řecka a Říma
Hellenic National Corpus: jazykový korpus moderní řečtiny

Beck-Online: Právní informační systém, který zpřístupňuje
právní předpisy, judikaturu, periodickou i neperiodickou
literaturu českého práva nakladatelství C. H. Beck.
Obsažena je zde i literatura jiných vydavatelů, a to buď
v plných textech, nebo formou anotací.
Hein Online: Hein Online je rozsáhlý zdroj dokumentů
z oblasti práva (především amerického). K dispozici je zde
více než 100 milionů stránek zabývající se právní historií.
Kluwer Law Journals: Kluwer Law Online obsahuje
kolekce 23 e-časopisů z nakladatelství Kluwer Publishers.
Zahrnuje evropské a mezinárodní právo ze všech oblastí.
Zpřístupňuje abstrakty a plné texty článků časopisů.
Některé z časopisů navíc zveřejňují ve full textech i svá
archivní čísla.
International Encyclopedia of Law: Vybrané oborové
encyklopedie z kolekce Wolters Kluwer.
Oxford Journals – Law: Databáze Oxford Journals
zahrnuje produkci nakladatelství Oxford. Jedná se o právo
mezinárodní, kde je dispozici více než 30 e-časopisů,
(s důrazem na oblast VB a britského vlivu) a pokrývá
vědecké i praktické tituly. Zaměřuje se na oblast práva
obchodního, zdravotnického, životního prostředí,
duševního vlastnictví a práva trestního.
Westlaw: Westlaw doplňuje databázi Hein Online
v novinových výňatcích a angloamerických judikátech, a
to jak v rámci federální úrovně, tak úrovně jednotlivých
států. Zahrnuje více než 40 tisíc databází judikatury, státní
a federální zákony, administrativní kódy (listinné
dokumenty a materiály), novinové a časopisecké články,
veřejné záznamy, právnické časopisy, právnické recenze,
právní formulářové vzory a další informační zdroje.

