LITERATURE RESOURCE CENTER - manuál
Přímý přístup do databáze: Zde
Biografické, bibliografické a kontextové informace k více jak 135 000 autorům. Databáze
představuje literaturu jako obor lidské činnosti, který je ovlivňován jinými disciplínami a
který sám tyto disciplíny také ovlivňuje. Databáze poskytuje informace z mnoha zdrojů
produkce GALE:








více než 850 000 plných textů článků z více než 390 odborných periodik
75 000 plných textů kritik
7 000 přehledů tvorby
více než 6 000 odkazů na klíčové stránky www
více než 140 000 biografií doplněných o 3 000 obrazových portrétů
10 000 hesel převzatých z Merriam-Webster’s® Encyclopedia of Literature
(podrobněji v LRC Explore the Content.)

Seznam periodik - Title List
Jednoduché vyhledávání

Zde zadejte klíčové
slovo, jméno autora
nebo název práce
Volba oblasti hledání:
Autor - „Od“ nebo „O“,
název práce, klíčová
slova, celý text
Možnost nastavení data
publikace: Před, v, po
nebo období, případně
výběr století
Výběr typu
dokumentu

Nastavení potvrďte
tlačítkem hledat

Zobrazení výsledků

Záložky pro volbu
typu dokumentu

Zobrazení plného
textu v Html či PDF

Zde je možné nastavit řazení nalezených dokumentů:
Dle důležitosti, dle data nebo názvu dokumentu

Zobrazené konkrétního dokumentu

Možnost poslechnout si článek
formou mluveného slova

Nástroje pro výstup: Dokument v PDF, tisk, zaslat
e-mailem, stáhnout dokument, stáhnout mluvené
slovo, export citací a volba jazyka

Pokročilé vyhledávání

V rozbalovacím menu
vyberte oblast, ve které
má být hledáno: např.:
Abstrakt, název
dokumentu, celý text...
Logické operátory
And, or, not;
Add a Row – přidat
další pole

Typ dokumentu

Volby jazyka

Zobrazení výsledků je v tomto případě totožné s jednoduchým vyhledáváním.

Pokud znáte jméno
hledané osoby, zadejte
jej zde nebo využijte
následující volby pro
hledání
Pohlaví - Žena / muž
Národnost
Etnická příslušnost
Povolání, možnost volby
Literární hnutí
Žánr
Téma
Msto narození
Místo úmrtí
Datum narození
Datum úmrtí

Volba století

Zobrazení výsledků hledání – po výběru autora se již zobrazí známý seznam děl

Možnosti řazení
výsledků

Pokud znáte název
hledané práce,
zadejte jej zde
nebo využijte
následující volby
pro hledání
Typ práce
Autor a rok vydání

Původní jazyk díla

Výsledky hledání se zobrazí stejně, jako tomu bylo v předchozích částech.

