Elektronické informačné zdroje pre oblasť pôdohospodárskych vied dostupné
v CVTI SR
BioOne Complete - kolekcia 188 titulov e-časopisov a 3 titulov knižných sérií vydavateľstva BioOne,
ktorá sprístupňuje plné texty recenzovaných časopisov a doplnkových vedecko-výskumných
materiálov pokrývajúcich oblasti organickej a integračnej biológie, ekológie a životného prostredia.
Cambridge Books Online – kolekcia plných textov 25 titulov kníh.
EBSCOhost - rozhranie vydavateľstva EBSCO, ktoré sprístupňuje informácie z rôznych oblastí
ľudského poznania. Jeho súčasťou je aj GreenFile - abstraktová databáza zaoberajúca sa oblasťou
životného prostredia.
Ebrary – databáza zabezpečujúca prístup do plných textov viac ako 13 800 titulov kníh z oblasti vied o
živej prírode, strojárstva, techniky, transferu technológií a duševného vlastníctva.
Encyclopaedia Britannica Academic Edition – encyklopédia obsahujúca články a iné informácie zo
širokej škály odborov.
GEN – Genetic engineering and biotechnology news - časopis zameraný na oblasť biotechnológie,
aktuálnych klinických štúdií, bioprocesov, molekulárnej diagnostiky, genomiky a proteomiky.
IGI Global – databáza sprístupňujúca plné texty 73 titulov odborných publikácií z oblasti
bioinformatiky, výpočtovej techniky, umelej inteligencie, chemického inžinierstva a knižničnej a
informačnej vedy.
Knovel – databáza obsahujúca odborné monografie a faktografické príručky z oblasti prírodných vied,
techniky a medicíny.
ProQuest Central - databáza z oblasti humanitných, spoločenských vied, obchodu, medicíny,
aplikovaných prírodných vied, výpočtovej a telekomunikačnej techniky.
ScienceDirect – databáza sprístupňujúca časopisy a knihy vydavateľstva Elsevier z najrôznejších
vedných oblastí.
SpringerLink – databáza sprístupňujúca časopisy a série publikácií vydavateľstva Springer.
Wiley Online Library – databáza, ktorá sprístupňuje časopisy a knihy vydavateľstva Wiley-Blackwell z
najrôznejšich vedných oblastí.
Web of Science - portál spoločnosti Thomson Reuters, ktorý sprístupňuje nasledujúce databázy:
Web of Science Core Collection (WoS) - systém siedmych citačných indexov pre oblasť prírodných,
technických, spoločenských, humanitných vied a umenia,
Biosis Citation Index (BCI) - citačná databáza z oblasti vied o živote,
Current Contents Connect (CCC) - multidisciplinárna abstraktová databáza z vyše 8000 svetových
vedeckých recenzovaných časopisov a viac ako 2000 kníh,

Journal Citation Reports (JCR) - scientometrická databáza obsahujúca štatistické údaje a informácie
na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov,
Essential Science Indicators (ESI) - scientometrický zdroj pre kvantitatívnu analýzu publikačnej a
citačnej produkcie vo vede a výskume.
Scopus - bibliografická, citačná multidisciplinárna databáza.

