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TIB Portal
Charakteristika

• Portál pro oblast techniky a přírodních věd. Zachycuje
130 milionů záznamů dokumentů včetně 30mil. 
dokumentů s otevřeným přístupem. Umožňuje
souběžné prohledávání mnoha odborných databází.

• Portál buduje Technische Informationsbibliothek (TIB) v 

Hannoveru, která plní funkci ústřední knihovny v

Německu pro oblast techniky, architektury, chemie,  

informatiky, matematiky a fyziky.

• Navazuje na portál GetInfo. Nové rozhraní funguje od 4.
1. 2016.

• Možnost objednání plných textů článků (document 
delivery services) po registraci – placená služba.



TIB Portal
Vyhledávací možnosti

• Booleovské operátory AND (nastaven 
defaultně), OR a NOT psát velkými písmeny.

• Náhrada:

*: 0 – neomezené množství znaků.

?: 1 znak

Hvězdičku i otazník lze použít i uvnitř slova.

• Fráze: oboustranné horní uvozovky

Příklad: "digital literacy"



TIB Portal
Základní vyhledávání



TIB Portal
Cesta k oborovým bránám



TIB Portal
Výsledky



TIB Portal
Cesta k pokročilému vyhledávání, historii a k helpu

Pouze registrovaní 
uživatelé mohou po 
přihlášení ukládat 
vybrané výsledky..



TIB Portal
Pokročilé vyhledávání

Pokročilá 
vyhledávací maska 
umožňuje:
- výběr polí,
- výběr 

operátorů,
- přidávat  

rešeršní pole.



TIB Portal
Bibliografický záznam



TIB Portal
Podrobný bibliografický záznam



TIB AV-Portal
https://av.tib.eu

• Portál obsahuje vědecké filmy a videa především
z oblasti technologií, strojírenství, architektury, chemie, 
IT, fyziky a matematiky. Rovněž jsou zde zastoupeny 
obory jako biologie, etnologie, geologické vědy, 
historie, umění a média, lékařství, sport a ekologie.

• Několik tisíc videí nejen z německých institucí.
• Mimo jiné zachycují tato videa simulace, experimenty, 

rozhovory, konference a přednášky. Portál obsahuje 
také výukové materiály.

• Systém umí prohledávat obsah videí.
• Bezplatný přístup. Některá externí videa lze stáhnout 

po bezplatné registraci či za úplatu.

https://av.tib.eu/


TIB AV-Portal
Základní vyhledávání



TIB AV-Portal
Oborové hledání: https://av.tib.eu/subjects

https://av.tib.eu/subjects


Kontakt

PhDr. Martina Machátová

Moravská zemská knihovna v Brně 

Tel.: 541 646 170

E-mail: machat@mzk.cz

Poslední aktualizace: 3. 3. 2022
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