Literature Online - manuál
Unikátní soubor více než 300 000 úplných literárních textů z britské i americké literatury, ale i kritických článků
a bibliografických odkazů, rozdělených do 19 databází:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The English Poetry Full-Text Database (kompletní anglická poezie do r.1900!)
The American Poetry Full-Text Database
The Faber Poetry Library
Twentieth-Century Poetry
Twentieth-Century American Poetry
Database of 20th Century African-American Poetry
Dvě další databáze afroamerické poezie
Dvě databáze anglického dramatu
American Drama
Eighteenth-Century Fiction
Nineteenth-Century Fiction
Early English Prose Fiction, 1500-17
Early American Fiction
ABELL - Annual Bibliography of English Language and Literature
Literary Journals Index Full-Text
The King James Bible
Webster's Dictionary, Unabridged

Jak vyhledávat v databázi Literature Online?
Po načtení hlavní stránky databáze se v horní levé části obrazovky nabízí jednoduché vyhledávací rozhraní QUICK
SEARCH, ve kterém se budou zadaná klíčová slova vyhledávat ve jménech autorů, názvech literárních děl,
případně v předmětových heslech.
Rychlé vyhledávání s
nápovědou

Prohlížení rejstříků autorů,
časopisů, obsahu celé
databáze, klipů s ukázkami
děl jednotlivých autorů

Vyhledávání autorů,
textů (děl), odkazů na
články, monografie,
www

Vyhledávání autorů
Kliknutím na odkaz AUTHORS na HP databáze zobrazíme vyhledávací rozhraní, kde lze nalézt informace a zdroje
pro jednotlivého autora či autory.

Vyhledání konkrétního
autora, možnost vybrat
z rejstříku autorů

Rozšířené vyhledávání
autorů dle roků,
národnosti, literárního
směru a období

Výsledek vyhledávání

Informace o
autorovi:
zařazení do
literárního
směru, dílo
v databázi,
životopis,
časopisecké
články a
citace,
autorova
biografie,
odkazy na
www, články
...

Vyhledávání díla
Kliknutím na TEXTS zobrazíme formulář pro vyhledávání v plných textech dokumentů. Po kliknutí na odkaz
CRITICISM & REFERENCE získáme přístup k vyhledávání v materiálech napsaných o daném autorovi a jeho díle.
Vyhledání díla
pomocí názvu,
autora,
klíčového
slova;
možnost
vybrat název,
autora
z rejstříků;
vyhledávat lze
i zvláště
v poezii,
próze,
dramatu

Výsledek vyhledávání v různých kategoriích – poezie, próza, drama, www, ...

Otevřený záznam díla Havran (E. A. Poe) → Uložení vyhledaných záznamů do My
Archive – Odkaz My Archive umožňuje vytvořit si po registraci vlastní uživatelský prostor v rámci databáze, kde
lze např. uchovat výsledky dřívějšího hledání nebo si zadat průběžné zasílání informací k tématu.

Listování v rejstříku časopisů
Odkaz COMPLETE CONTENTS umožňuje navigaci v kompletním obsahu databáze na individuální položku přes
stránku s obsahem relevantního ročníku časopisu, příp. jiného zdroje.
Odkaz FULL-TEXT JOURNALS vede k abecedně řazenému seznamu plných textů článků z jednotlivých časopisů.
Odkaz AUTHOR INDEX poskytuje možnost navigace v tematicky setříděných seznamech autorů podle různých
hledisek (časové období, národnost, literární směr apod.)

Poets On Screen
Tento odkaz Vás vede na videoklipy, kde básníci předčítají svá díla i poezii jiných autorů.

Přehrávání interpretace
vybraných děl z poezie, prózy
a dramatu

