IOP Publishing
nové časopisy | open access | pre autorov | pre knihovníkov
teoretická, experimentálna a aplikovaná fyzika | astronómia | lekárska fyzika a biofyzika |
materiálové vedy | nanovedy | vedy o živej a neživej prírode

Voľný prístup k novým časopisom
Prvé vydania časopisov vydavateľstva Institute of Physics:
•
•
•
•

Convergent Science Physical Oncology
Multifunctional Materials
Nano Futures
Research Notes of the AAS

E-knihy a kapitoly
Bez časového obmedzenia sú voľne dostupné aj prvé kapitoly všetkých e-kníh a celé knihy z edície
Physics World Discovery.

Otvorené časopisy














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
Journal of Physics: Energy
Journal of Physics: Materials
Journal of Physics: Photonics
New Journal of Physics
Science and Technology of Advanced Materials (2000-2015)

S open access článkami sa stretnete aj v ostatných časopisoch IOP.

Voľne dostupné informačné zdroje IOP




aktuálne správy a blogy na IOP Physics World
biele knihy, videá a prípadové štúdie na Physics Connect
webináre o publikovaní a s autormi IOP

Ako si vytvoriť osobný účet
Zaregistrujte sa na stránkach IOPscience. Môžete si upraviť domovskú stránku služby, ukladať si
vyhľadávania, články, pridávať štítiky k článkom, nastaviť si automatické správy o novom obsahu
z časopisov a tém, ktoré vás zaujímajú.
› Info pre autorov a knihovníkov na druhej strane
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Časopisy a knihy IOP
Môžete mať prístup k celej časopiseckej kolekcii IOPscience extra, jednotlivým časopisom alebo
tematickým kolekciám:










A: Research and review journals
B: Professional research and review journals
C: Professional education journals
D: Medical journals
F: Applied science and technology journals

I: Industrial applications journals
American Astronomical Society journals
IOP Journal Archive

› Impakt faktory časopisov
Knižné kolekcie:




AAS-IOP Astronomy ebooks
IOP Concise Physics
IOP Expanding Physics

 pripravuje sa IPEM-IOP ebooks – fyzika a
technológie v medicíne a biológii
 pripravuje sa Biophysical Society-IOP ebooks

IOPcorporate pre firmy. Časopisy, články a e-knihy zamerané na výskum a vývoj technológií a
priemysel.


› Viac o IOP Publishing

Tipy pre autorov, redaktorov a vydavateľstvá
Návody, ako publikovať v časopisoch IOP nájdete v Publishing support, IOP editing a sérii webinárov
IOP a Editage. 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 na stránkach:



Librarians
voľne dostupné pomôcky a video návody

Otázky?
Školenie? Prístup k e-časopisom a e-knihám IOP? 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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