Voľne dostupné e-zdroje
Okrem licencovaných informačných zdrojov, ktoré sú prístupné pre používateľov TUKE z počítačov
s IP adresou TUKE dávame do pozornosti aj nižšie uvedené voľne dostupné zdroje, ktoré producenti
sprístupňujú v rámci otvoreného prístupu alebo ako pomoc pri situácii spôsobenej pandémiou
COVID-19.


Charlesworth Knowledge - webináre (online semináre) v anglickom jazyku o vedeckom
publikovaní pre doktorandov a začínajúcich vedeckých pracovníkov. Po registrácii používateľ
dostane mailom link na prihlásenie sa do webináru.

https://www.aib.sk/podpora/nastroje/2341-charlesworth-knowledge-otvorene-webinare-2020


Projekt Gutenberg - výsledok dobrovoľníckej digitalizácie ponúka viac ako 60.000 e-kníh

https://dev.gutenberg.org/ebooks/


DOAJ - adresár časopisov s dostupnými úplnými textami (otvorený prístup, Open Access)

https://doaj.org/


GoogleBooks - služba spoločnosti Google poskytujúca prístup k vybraným častiam množstva
oskenovaných dokumentov (s ohľadom na autorské a vydavateľské práva, niektoré časti
digitalizovaných dokumentov nie sú prístupné)

https://books.google.com/?hl=sk


arXiv.org - open access repozitár obsahujúci viac ako 1,5 milióna vedeckých článkov z oblasti
fyziky, matematiky, počítačovej vedy, biológie, financií, štatistiky a ekonomiky.

https://arxiv.org/


JSTOR - voľne dostupné knihy a časopisy pre akademické inštitúcie

https://about.jstor.org/oa-and-free/


SpringerOpen - voľne dostupné časopisy a knihy vydavateľstva Springer publikované
pomocou otvoreného prístupu (open access). Publikované práce sú chránené licenciami
Creative Commons.

https://www.springeropen.com/


Taylor & Francis e-Books - voľne dostupné knihy významného vydavateľstva vedeckej a
odbornej literatúry

https://www.taylorfrancis.com/search?key=&isFullAccessOnly=true


Taylor & Francis e-Journals - open access časopisy významného vydavateľstva vedeckej a
odbornej literatúry

https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals


MDPI - open access vydavateľstvo vydáva približne 190 časopisov z rôznych spoločenskovedných a prírodovedných odborov

https://www.mdpi.com/



V súvislosti so súčasnou situáciou šírenia COVID-19 viacero vydavateľstviev poskytlo
bezplatný prístup ku všetkým odborným a vedeckým článkom súvisiacim s koronavírusmi pre
lekárov, vedcov aj laickú verejnosť (súhrn na stránkach aib).

https://www.aib.sk/novinky/2124-aktualizovane-vydavatelstva-spristupnuju-clanky-a-kapitoly-okoronaviruse/


COVID-19 od Accucoms - voľný prístup k vedeckým článkom zameraným na výskum
koronavírusu.

https://accucoms.com/covid-19-resources/


Protocols.io - platforma pre zdieľanie výskumných metód a protokolov z prírodných vied

https://www.protocols.io/


Good e-Reader - webová stránka obsahujúca odkazy na ďalšie stránky s dostupnými eknihami

https://goodereader.com/blog/electronic-readers/comprehensive-list-of-free-e-book-websites-foryour-e-reader


Open Research Library - digitálna knižnica e-kníh v režime otvoreného prístupu obsahuje viac
ako 20 000 titulov z rôznych tematických oblastí

https://openresearchlibrary.org/home


Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov - portál poskytujúci profesionálne
pripravené a spracované údaje z empirických výskumov o informatizácii spoločnosti za
účelom ich ďalšieho využitia v seminárnych, ročníkových, bakalárskych, magisterských či
doktorandských prácach

http://www.ivo.sk/7842.

