
  

AFI Catalog  filmografický zdroj vytvářený American Film Institute (AFI), poskytuje podrobné informace 

o hraných filmech vyrobených na území Spojených států amerických nebo financovaných americkými 

produkčními společnostmi v období 1893-1975 a 1976-2011. Databáze obsahuje přibližně 50 tis. záznamů. 

 Film Index International  filmová knihovna s více než 120 tis. podrobných záznamů o filmech ze 170 zemí 

od prvních němých filmů do současnosti, vytvářená společností British Film Institute. Databáze obsahuje 

taktéž informace o téměř 740 tis. osobách, které mají spojitost s filmovým průmyslem. 

 FIAF Index to Film Periodicals FIAF International Index to Film Periodicals Plus je databáze filmové literatury 

a dalších zdrojů z oblasti filmové vědy vytvářená International Federation of Film 

Archives (FIAF). Obsahuje téměř 500 tis. záznamů o časopiseckých článcích z více než 340 odborných 

i populárních časopisů od r. 1972 do současnosti. V dostupné verzi Plus nabízí 85 tis. článků v plném textu 

ze 40 stěžejních časopisů. 

 
MANUÁLY A UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE 

    Videonávod z Webináře 2017 (20 minut) Videonávod obsahuje: krátký popis databází, lokálního či 

vzdáleného přístupu. Tipy na přesnější vyhledávání a nastavení pravidelných nebo termínovaných alertů na 

novinky v přesně definovaném tématu. 

 Přístup do ProQuestu vzdáleně díky účtu My Research 

315.24 kB 

Osobní účet My Research Vám umožní nejen vytvářet alerty a pořádat dokumenty, ale také využívat 

ProQuest plnohodnotně z domova, kavárny či cest. V příloze bližší informace v češtině. 

 Uživatelská příručka ProQuest - průvodce novým rozhraním 

3.21 MB 

Naučte se jednoduše používat nové vyhledávací rozhraní ProQuest New Platform. 

 ProQuest Mobile 

Krátké video s ukázkami, jak vyhledávat v databázích ProQuest, ukládat a sdílet výsledky přes chytré 

telefony a tablety. 

 Přístup přes tablety: search.proquest.com. 

 Přístup přes iPhone, iPod touch, zařízení Android nebo BlackBerry: m.search.proquest.com 

Jako přihlašovací údaje lze použít uživatelské jméno a heslo do osobního účtu My Research. 

 ProQuest on LibGuides 

Stránky slouží jako rozcestník k produktově zaměřeným stránkám s tréninkovými materiály (charakteristika 

produktu, uživatelské manuály, tipy na vyhledávání). Odkazy na Twitter a Facebook. 

 

Portál INFOZDROJE  

Infozdroje.cz poskytuje pomůcky a novinky k informačním zdrojům EBSCO, Screen studies (FIO/FIAF), Music 

Online a Oxford Music Online. 

Odkazy na databáze fungují pouze na intranetu AMU! 
 

http://search.proquest.com/afi
http://search.proquest.com/afi
http://search.proquest.com/fii
http://search.proquest.com/fiaf
https://www.youtube.com/watch?v=g6xIrIWxNHI&t=23s&list=PLoq2AxIOwaUPA7to8zu3uoQ_r-MGgKtpZ&index=6
http://www.aip.cz/download/tools/692-ucet-my-research.pdf
http://www.aip.cz/download/tools/447-prirucka-proquest-new-platform.pdf
http://youtu.be/A5cvFbjxwBk
http://search.proquest.com/
http://m.search.proquest.com/
http://www.aip.cz/podpora/nastroje/692-pristup-do-proquestu-vzdalene-diky-uctu-my-research/
http://proquest.libguides.com/
http://www.infozdroje.cz/

