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Databáze v referenčním centru Knihovny města Hradce Králové

Iva Košťálová

Referenční centrum Knihovny města Hradce Králové nabízí návštěvníkům širokou škálu služeb včetně 2 regionálních 

a 3 licencovaných databází.

Regionální databáze osobností a událostí budují pracovníci referenčního centra a jsou volně přístupné odkudkoliv na 

webu knihovny. Stačí v našem online katalogu[1] nastavit vyhledávání v regionálních osobnostech, v článcích periodik 

nebo v regionální literatuře. Tyto databáze zahrnují informace o osobnostech a událostech geograficky spadajících do 

bývalého okresu Hradec Králové.

Návštěvníkům jsou také k dispozici 3 licencované databáze: Anopress, ASPI a PressReader. Ty jsou dostupné pouze 

z počítačů v referenčním centru.

Anopress je databáze obsahující články z českých novin a časopisů, doslovné přepisy rozhlasových a televizních 

relací a zprávy z internetových serverů od roku 1996 do současnosti. Momentálně shromažďuje články a příspěvky 

z více než 4 500 zdrojů. Články v databázi jsou ale pouhým přepisem, neobsahují tedy obrázky a nemají žádnou 

grafickou úpravu.  

Licencovaná databáze ASPI zahrnuje české i evropské právní předpisy (zrušené, platné i připravované) a příslušnou 

judikaturu a komentáře. Je velmi dobrým pomocníkem zejména v případech, kdy potřebujete najít určitý zákon nebo 

směrnici, a neznáte jejich číslo nebo název. Nespornou výhodou je také možnost vyhledávání příslušných novelizací, 

judikatur, komentářů a literatury.

Poměrně novou databází přístupnou pouze z referenčního centra je PressReader. Najdete v ní přes 6 000 titulů 

periodik ze 100 zemí v 60 jazycích. Noviny a časopisy si můžete pročítat ve stejné grafické podobě jako jejich tištěné 

verze. Dostupná jsou čísla vždy za poslední tři měsíce. Nově si přes wifi síť knihovny můžete do svého mobilního 

zařízení pomocí aplikace PressReader stáhnout tituly novin a časopisů a číst je v režimu offline. Tituly lze stahovat až 

24 hodin po posledním připojení v knihovně.

Více informací o licencovaných i volných databázích najdete na www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/databaze.

Kontakt na autorku: kostalova@knihovnahk.cz

Web knihovny: www.knihovnahk.cz 

[1] www.knihovnahk.cz/online-katalog
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