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Voľný prístup k novým časopisom
Do 31 12. 2018 sú voľne dostupné nové časopisy RSC
v internetových sietiach organizácií, ktoré majú nastavený prístup:
•
•

Materials Chemistry Frontiers
Sustainable Energy & Fuels

Archívny prístup majú aj k prvým dvom ročníkom časopisov, ktoré
boli voľne dostupné v minulosti:
•
•
•
•

Environmental Science: Water Research & Technology
Molecular Systems Design & Engineering
Nanoscale Horizons
Reaction Chemistry & Engineering

Chcete zistiť, či máte prístup k novým časopisom alebo požiadať o nastavenie pre vašu
organizáciu? Napíšte nám.

Prvé kapitoly e-kníh RSC
V internetovej sieti organizácií, ktoré majú nastavený prístup cez IP adresy (resp. jednotlivci cez osobné
účty) sú voľne dostupné aj prvé kapitoly všetkých e-kníh RSC.

Ako si vytvoriť osobný účet
Zaregistrujte sa na stránkach RSC. Okrem prístupu k prvým kapitolám e-kníh budete mať prístup aj
k článkom v špeciálnych tematických kolekciách, možnosť ukladať si vyhľadávania, články, nastaviť si
automatické správy o novom obsahu z časopisov a tém, ktoré vás zaujímajú.

Otvorené časopisy a e-zdroje RSC
Aj mimo internetovej siete vašej organizácie máte k dispozícii:





Otvorené časopisy Chemical Science a RSC Advances. S open access článkami sa stretnete aj v
ostatných časopisoch RSC.
Časopis Chemistry Education Research and Practice
Databáza štruktúrovaných vzorcov ChemSpider
Portál LearnChemistry s materiálmi pre pedagógov a študentov chémie

› Info pre autorov a knihovníkov na druhej strane
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Časopisy, knihy a databázy RSC
Môžete mať prístup k celej časopiseckej kolekcii RSC Gold, jednotlivým časopisom alebo tematickým
kolekciám:




Core Chemistry
General Chemistry
Analytical Science




Journal of Materials Chemistry
Materials Science
› Impakt faktory časopisov
› Viac o časopiseckých kolekciách RSC

Knižné kolekcie:
Na výber je celá RSC Ebook Collection, jednotlivé roky, vlastný výber e-kníh RSC Pick and Choose
a tématické kolekcie:





Analytical Chemistry
Biosciences
Environmental Chemistry
Food Science






Industrial and Pharmaceutical Chemistry
Materials and Nanoscience
Organic Chemistry
Physical Chemistry
› Viac o knižných kolekciách RSC





Natural Product Updates
Synthetic Reaction Updates
The Merck Index – Chemistry's Constant
Companion

Databázy a monitorovacie služby:





Analytical Abstracts
Chemical Hazards in Industry
Laboratory Hazards Bulletin
MarinLit

› Viac o e-zdrojoch RSC Publishing

Tipy pre autorov, redaktorov a vydavateľstvá
Návody, ako publikovať v časopisoch RSC nájdete v Journal author and reviewer resource center. Ako
publikovať v otvorenom režime sa dozviete v info centre open access.
Radi poskytneme informácie, ako zviditeľniť váš časopis, knihu, dizertačnú prácu v elektronických
informačných zdrojoch a sprístupniť ich širšej odbornej verejnosti po celom svete.

Pre knihovníkov
Užitočné informácie k prístupu nájdete v Librarians' information & resources. Z ďalších zdrojov
odporúčame:



výber článkov určených predovšetkým knihovníkom
voľne dostupné pomôcky a online nástroje

Otázky?
Školenie? Prístup k e-časopisom a e-knihám RSC? Napíšte alebo zavolajte:
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
www.aib.sk | aib@aib.sk
02-529 324 50
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