Voľne prístupné články a časopisy
svetových vydavateľstiev a vedeckých spoločností
Oxford International Organizations
Nová databáza vydavateľstva Oxford je účasťou kolekcie Oxford Law. Jej hlavným cieľom je poskytnúť aktuálny pohľad
na činnosť a prínos medzinárodných organizácii v celosvetovom meradle.
Vstup do databázy: http://opil.ouplaw.com/search?sfam=&q=&prd=OXIO
Voľný prístup potrvá do 30. 6. 2018.
***********************************************************************************************

BioOne – výber článkov a open access časopisy
BioOne Complete je online súbor viac ako 200 titulov časopisov z oblasti biológie organizmov, ekológie
a environmentálnych vied. Je cenným zdrojom informácií pre študentov, vysoké školy i vedcov a nájdete v ňom širokú
škálu tém, vrátane tých najnovších ako je zmena klímy, alebo ochrana a manažment prírodných zdrojov.
Každoročne bezplatne sprístupňuje výber článkov, ktoré sú čiastočne obmieňané.
Aktuálny výber nájdete na linke: http://www.bioone.org/action/showDois.
Prehľad otvorených (open access) časopisov na platforme BioOne nájdete na odkaze:
www.bioone.org/action/showPublications?type=byAlphabet. Označené sú logom Open Access, t. j. otvorenou
zámkou.
***********************************************************************************************

Brill – voľne dostupné nové tituly a open access časopisy
Vydavateľstvo Brill bolo založené v roku 1683 a za ten čas sa stalo jedným z popredných svetových vydavateľstiev.
Vydavateľská činnosť sa zameriava predovšetkým na humanitné a spoločenské vedy, medzinárodné právo a vybrané
oblasti prírodných vied.
Voľne dostupné sú k dispozícii tri nové časopisy tohto vydavateľstva:
 Chinese Journal of Environmental Law
 Journal of African Military History
 Philological Encouners
V prípade záujmu o prístup k nim postupujte podľa návodu na webovej stránke Univerzitnej
knižnice UMB.
Voľný prístup potrvá do 31. 12. 2018.
Vydavateľstvo ponúka aj širokú paletu otvorených (open access) časopisov z oblasti biológie, práva, sociálnych vied,
lingvistiky a i.

IOP Publishing
Vydavateľstvo IOP (Institut of Physics) je dcérskou spoločnosťou Fyzikálneho inštitútu, ktorý sa usiluje o rozvoj
výskumu a vzdelávania v oblasti fyziky, ako aj šírení povedomia o fyzike u verejnosti. Platforma IOP Publishing ponúka
množstvo vedeckých časopisov, e-kníh a konferenčných zborníkov.
Voľne dostupné sú články v štyroch nových časopisoch tohto vydavateľstva:
 Convergent Science Physical Oncology
 Multifuncktional Materials
 Nano Futures
 Research Notes of the AAS
Voľný prístup potrvá do 31. 12. 2018.
Vydavateľstvo ponúka aj niekoľko otvorených (open access) časopisov:
 Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology
 Distributed Systems Engineering (1994-1999)
 Environmental Research Letters (2006-2017)
 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 Journal of High Energy Physics (1997-2009)
 Journal of Physics Communications
 Journal of Physics: Conference Series
 New Journal of Physics
 Science and Technology of Advanced Materials (2000-2015)
S open access článkami sa stretnete aj v ostatných časopisoch IOP.

***********************************************************************************************

Royal Society of Chemistry
Royal Society of Chemistry je britskou Kráľovskou vedeckou spoločnosťou, ktorej cieľom je podporovať vedeckovýskumných pracovníkov v oblasti chémie na celom svete. Prostredníctvom svojho vydavateľstva (Royal Society
Publishing) vydáva množstvo vedeckých časopisov a monografií.
Aktuálne ponúka voľný prístup k dvom časopisom:
 Materials Chemistry Frontiers
 Sustainable Energy & Fuels
Voľný prístup potrvá do 31. 12. 2018.

Viac informácií o voľný prístupoch nájdete na webovej stránke Univerzitnej knižnice UMB
www.library.umb.sk v sekcii Oznamy.

Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, michaela.mikuskova@umb.sk

