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NNáárodnrodníí lléékaka��skskáá knihovnaknihovna

• http://www.nlk.cz
• NLK je specializovanou knihovnou v 

souladu s § 13 Zákona o knihovnách a 
podmínkách provozování ve�ejných 
knihovnických a informa�ních služeb 
(Knihovní zákon 257/2001)

• NLK je ve�ejn� p�ístupnou knihovnou 



Registrovaný Registrovaný ��tentenáá��

• Využívá služby knihovny p�i osobní návšt�v� v 
Sokolské 31, 54 a v depozitá�i v 
Revmatologickém ústavu Na Slupi, Praha 2

• Na základ� �tená�ského pr�kazu a p�id�leného 
hesla m�že využívat vzdáleného p�ístupu p�es 
systém HAN
Vzdálený p�ístup k informa�ním zdroj�m je velmi jednoduchý. 
Klikn�te na odkaz a budete dotázáni na Vaše p�ihlašovací jméno a 
heslo. Tyto údaje jsou stejné jako p�i p�ihlašování do �tená�ského 
konta MEDVIK (�íslo �tená�ského pr�kazu a heslo). P�i zadávání
hesla dbejte na správnou velikost písmen. 











PP��íístup k online zdrojstup k online zdroj��mm







PP��íístup pstup p��es es SerialsSolutionsSerialsSolutions





Typy databTypy databáázzíí ve fondu NLKve fondu NLK

• Bibliografické databáze medicínské, polytematické a 
hrani�ní– Medline/PubMed, Embase, AMED,BA, Web of
Science, Bibliographia medica �echoslovaca, 
Bibliographia medica slovaca atd.(u n�kterých se vstupy 
do plných text� v elektronické podob�)

• Databáze elektronických �asopis� r�zných 
nakladatelství

• Služba ProQuest (p�es 850 titul� �asopis�) a Eifl-
Direct nebo také název EBSCOhost (p�es 5000 titul�
�asopis�)– tematické vyhledávání s p�ipojenými 
plnotextovými �asopisy

• Faktografické databáze-Micromedex, Health for All
(statistické ukazatel WHO) atd.



Dotaz v databDotaz v databáázi zi MedlineMedline
Program Program WebSpirsWebSpirs



ZadZadááno:no:
Public Public HealthHealth--trendstrends, angli, angli��tinatina



PP��ehled zdrojehled zdroj�� k zk zíískskáánníí plnplnéého textu pho textu p��es es 
portportáál l MedvikMedvik



Plný text pPlný text p��es es EBSCOhostEBSCOhost





PubMedPubMed--stejnstejnéé zadzadáánníí



OmezenOmezeníí zzááznamznam�� pomocpomocíí funkce funkce 
„„LimitsLimits““





VýbVýb��r jinr jinéé prprááce ce –– plný text, který uplný text, který užž mm�ž�že e 
být vbýt váázzáán na pn na p��edplatnedplatnéé (licencovaný zdroj)(licencovaný zdroj)





VyuVyužžititíí SoubornSoubornéého katalogu NLKho katalogu NLK



ÚÚdaje ze Souborndaje ze Soubornéého katalogu NLKho katalogu NLK



OdbOdb��r r ��asopisu asopisu AmAm.J.Public .J.Public HealthHealth v roce 2008 v v roce 2008 v 
��R (tiR (tišštt��nnáá verze)verze)



UkUkáázky z databzky z databááze Web ze Web ofof ScienceScience--
polytematickpolytematickáá databdatabáázeze



VyhledVyhledáánníí citacita��nníích ohlasch ohlas��



PP��ehled citovaných pracehled citovaných pracíí autora autora BuchananBuchanan DR DR ––
celkem zachyceno 119 praccelkem zachyceno 119 pracíí





CitujCitujííccíí ��lláánkynky-- ty, kterty, kteréé v literatuv literatu��e e 
uvuváádd��jjíí prprááci ci BuchananaBuchanana DRDR



Analýza pracAnalýza pracíí BuchananaBuchanana DRDR





JournalJournal CitationCitation ReportsReports





Kategorie Public Kategorie Public HealthHealth……



UkUkáázka titulzka titul�� ��asopisasopis�� z z ��RR



BibliographiaBibliographia medicamedica ��echoslovacaechoslovaca









BibliographiaBibliographia medicamedica ��echoslovacaechoslovaca

• Tišt�ná vycházela v letech 1947-1976, 
mezery ve zpracování se dopl�ují v 
posledních letech:

• Roky 1953-1956 a 1968 také již jako 
báze BMR na serveru NLK

• Roky 1977-1998, 1999+ rovn�ž na 
serveru NLK
na adrese: http:// www.nlk.cz výb�r 
vlevo Katalogy a databáze – BMC (a 
také BMR). Vyhledávání v rámci 
knihovnického systému Aleph 300



ÚÚvodnvodníí strstráánka vstupu do KS nka vstupu do KS AlephAleph 300300

















VV��cncnéé hledhledáánníí –– Medical Medical SubjectSubject HeadingsHeadings
MeSHMeSH

• �ízený slovník termín� pro indexaci a vyhledávání
• Vznikl a je udržován v National Library of Medicine v 

Bethesd� v USA
• Existuje už i �ada p�eklad� do národních jazyk� – u 

nás �eský p�eklad zajiš�uje NLK Praha (poslední
verze je z r.2006)

• Používá se k indexaci v databázích  (nap�. BM�) a v 
katalogizaci v knihovnách, tyto termíny vyžadují i 
redakce n�kterých �asopis�







VYHLEDVYHLEDÁÁVVÁÁNNÍÍ V BMV BM��







Jazyk dokumentu Jazyk dokumentu ––��eešština tina --CZECZE



ROK VYDROK VYDÁÁNNÍÍ 20002000





ZkrZkráácencenéé zzááznamyznamy





Výstup Výstup 

• Vytisknout 
p�ísklušnou stránku 
p�ímo z obrazovky

• Výstup na e-mail





DatabDatabááze ze BiblioMedicaBiblioMedica program program AiPAiP Beroun Beroun 
TornTornáádo (DVD)do (DVD)

• BM� - odborné písemnictví v �R a SR;
bohemika a slovacika; tematicky: �lánky, 
monografie, recenze, referáty. 

• Retrospektiva 1977 až sou�asnost, dopln�ny 
roky1953-1956, 1968

• LOK - adresy institucí
• SKP - bibliografický popis a loka�ní údaje
• MeSH-CZ - �eský p�eklad MeSH
• MeSH-Chemický rejst�ík
• CR-CZ-�eský cita�ní rejst�ík
• Jmenné autority NLK





VVííce informacce informacíí o databo databáázi zi ––
polopoložžka nka náápovpov��dada



ZZáákladnkladníí obrazovka pro formulaci dotazuobrazovka pro formulaci dotazu



RolovacRolovacíí menumenu



ZadZadáánníí dotazudotazu



VyhledanVyhledanéé prpráácece



RR��znznéé formformááty zobrazenty zobrazeníí



FormFormáát zobrazent zobrazeníí BMBM��33



Formulace dotazu pomocFormulace dotazu pomocíí klklíí��. slov. slov



��lláánek o ptanek o pta��íí chch��ipce z roku 2005ipce z roku 2005



BMBM��--jijižž taktakéé vstup do plnvstup do plnéého textu ho textu 





Co dCo d��lat, pokud mlat, pokud máám citaci m citaci ��lláánku a nku a 
potpot��ebuji plný textebuji plný text

• �eské �lánky pom�rn� dostupné – NLK 
odebírá v�tšinu �eských periodik-v BM�
uvád�na i signatura fondu NLK

• Zahrani�ní periodika – nutno použít 
Souborný katalog NLK

• Zahrani�ní periodika – nutno také ov��it v 
Souborném katalogu NK

• Pokud není �asopis v �R, možno využít 
Mezinárodní meziknihovní výp�j�ní služby



Katalog NLKKatalog NLK





Dostupnost Dostupnost ��asopisu Lancetasopisu Lancet



Souborný katalog NSouborný katalog Náárodnrodníí
knihovnyknihovny--www.www.nkpnkp..czcz







EZBEZB--ElektronischeElektronische
ZeitschriftenbibliothekZeitschriftenbibliothek





��asopis Lancetasopis Lancet



DalDalšíší informace pod informace pod „„II““



DalDalšíší spolupracujspolupracujííccíí knihovnyknihovny





KontaktnKontaktníí úúdajedaje

Mgr. Jana Hercová
Rešeršní odd.Národní léka�ské knihovny

Adresa: Praha 2, Sokolská 54
Telefon: 296335918

E-mail: Hercova@nlk.cz


