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pRíSTUp DO DATABÁz gALE

Čo je databáza Infotrac a pre koho je určená? 
Pre používateľov knižnice ÚK SAV je sprístupnená nová multiodborová 

databáza Infotrac od vydavateľstva gale Cengage. Je prístupná na url: 
www.galepages.com/libsas

Databáza Infotrac poskytuje prístup ku viac ako 31 800 titulov z rôznych 
vedných odborov.

Databáza je rozdelená do troch poddatabáz a to: 
AcademicOneFile - obsahuje viac ako 18 000 titulov, určených pre 

akademické a vedecké knižnice. Jeho obsahom je fyzika, prírodné vedy, 
technológie, medicína, sociálne vedy, umenie, teológia a iné. Je najväčšou 
akademickou kolekciou v databáze Infotrac. Určená je najmä pre študentov 
a vedcov. 

generalOneFile - obsahuje viac ako 14 000 titulov, určených pre verejné 
a iné knižnice. Obsah je zameraný na časopisy a noviny určené aj pre širšiu 
verejnosť. Prístupné sú tituly od roku 1980 po súčasnosť. 

Infotrac Custom journal 50 - obsahuje prístup ku 50 časopisom podľa 
výberu knižnice.

Ako vyhľadávať? 
Prostredie databáz je veľmi intuitívne a prehľadné. Umožňuje využiť via-

cero spôsobov vyhľadávania. 
1. Basic search (základné vyhľadávanie) umožňuje vyhľadávať v celej da-

tabáze vo všetkých častiach dokumentov (v názve, predmete atď.) Zák-
ladné vyhľadávacie okno je prístupné na hlavnej stránke hneď po vstupe 
do databázy. 

2. Browse by Discipline je vhodné na prehliadanie obsahu na základe 
disciplíny/ odboru. Na hlavnej stránke sú zobrazené základné disciplí-
ny ako napríklad biológia, chémia, psychológia medicína a podobne. 
Po rozkliknutí konkrétnej disciplíny nám databáza ponúkne ďalšie témy 
z odboru na ďalšie spresnenie požiadavky. Po výbere z týchto tém sa už 
dostaneme na zoznam článkov, týkajúcich sa danej témy. 

3. Advanced Search, teda rozšírené vyhľadávanie nám poslúži v prípade ak 
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máme špecifickejšiu požiadavku, prípadne chceme kombinovať viaceré 
možnosti. Vieme vyhľadávať podľa veľkého množstva kritérií - kľúčové 
slová, predmet, názov, autor, text dokumentu, abstrakt, typ dokumentu, 
krajina, rok publikovania atď. 

4. Subject guide Search je nástroj, ktorý nám pomáha spresniť požadova-
nú tému alebo odbor. Po zadaní termínu sa ukážu podtémy spolu s údajmi 
o počte článkov k danej téme. 

5. publication search slúži na overenie dostupnosti konkrétnej publikácie 
v databáze Gale. K dispozícii je aj zoznam všetkých publikácií. 

6. Topic Finder je zaujímavý nástroj na vizualizáciu výsledkov vyhľadáva-
nia podľa témy a podtémy. Umožňuje preskúmanie prepojenia jednotli-
vých tém a kľúčových slov. Tento nástroj je užitočný, ak nevieme presnú 
tému výskumu alebo chceme preskúmať aj súvisiace témy. 
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Ako pracovať s výsledkami?
Po zobrazení výsledkov máme v pravom stĺpci ponuku na upresnenie. 

Vieme si určiť Content type (typ dokumentu) podľa toho, či máme záujem 
o magazíny, knihy, tlač, ale aj obrázky či videá. Ak máme záujem o plné 
texty, dajú sa vyselektovať zakliknutím políčka Full Text Documents. Sa-
mozrejmosťou je upresnenie podľa rokov vydania v kategórii publication 
Dates. 
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Ak už máme výsledky upresnené, môžeme s nimi ďalej pracovať. Jednou 
z možnosti je bližšie si prezerať články kliknutím na ne alebo si ukladať 
záznamy z výsledkov vyhľadávania, ktoré považujeme za relevantné, klik-
nutím na položku Save pod článkom. Takto označené články sa nám uklada-
jú do priečinka My folder. Tento priečinok nájdeme v hornej časti stránky po 
kliknutí na možnosť More. 
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V tomto menu nájdeme aj iné užitočné nástroje ako Title list (zoznam 
titulov v databáze), Search history (históriu vyhľadávania) a Highlights and 
Notes (zvýraznené časti dokumentov a poznámky).

Ako pracovať s dokumentom? 
Po kliknutí na relevantný dokument, máme k dispozícii niekoľko spô-

sobov ako s článkom ďalej narábať. V hlavnej časti vidíme základne údaje: 
názov, autora, názov titulu, kde bol publikovaný, rok, atď. V prípade do-
stupnosti plného textu je v hornej časti prístupná možnosť stiahnuť si článok 
vo formáte PDF. Zaujímavým nástrojom databázy Gale je možnosť Listen, 
ktorá umožní si článok vypočuť a dá sa aj stiahnuť v mp3. 
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V pravom stĺpci sú nástroje pre prácu s doku-
mentom – Tools. 

Citation tools umožňuje vygenerovať si citá-
ciu v troch rôznych štýloch a tiež si ju exporto-
vať. 

Highlights and notes je užitočný nástroj na 
vyselektovanie dôležitých častí textu, ktoré si 
chceme uložiť, a prípadne si k nim pridať vlastné 
poznámky. Text zvýrazníme jednoduchým spôso-
bom ako v textovom editore a hneď nám ponúkne 
možnosti buď zvýrazniť, alebo si pridať poznám-
ku. Zvýrazňovať sa dá 6 rôznymi farbami pre pre-
hľadnosť. 

Ďalej je dostupné uloženie dokumentu na    
cloud, buď služba Google Drive, alebo OneDri-
ve. Článok si taktiež môžeme zaslať na e-mail, 
vytlačiť, stiahnuť alebo uložiť do priečinka My 
folder. 

Ďalšou užitočnou pomôckou je aj možnosť článok preložiť do požadova-
ného jazyka.
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