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Zabudovaný mechanismus výpočtu podobností článků třemi
různými metodami na základě textové analýzy nabízí uživateli seznam deseti obsahově nejbližších článků v DML-CZ.

Rejstřík autorů

Budoucí rozvoj
DML-CZ bude ve spolupráci s vydavateli průběžně aktualizována doplňováním nově vycházejících článků a postupně
rozšiřována o další tituly jako časopisy Pokroky matematiky,
fyziky a astronomie, Matematika-Fyzika-Informatika, edice
Dějiny matematiky, další sborníkové řady atd. DML-CZ se
spolu s dalšími národními DML stane součástí připravované
Evropské digitální matematické knihovny EuDML.

další digitalizační projek t y
NUMDAM http://www.numdam.org/
Göttinger Digitalisierungszentrum
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/
Biblioteca Digital Española de Matemáticas
http://dmle.cindoc.csic.es/
RusDML http://dms.rusdml.de/

Jazyková Struk tura
DML-CZ obsahuje texty ve 12 jazycích (angličtina, čeština,
němčina, ruština, slovenština, francouzština, polština, italština, chorvatština, latina, řečtina, španělština).

Polska Biblioteka Wirtualna Nauki
http://matwbn.icm.edu.pl/
ELibM http://www.emis.de/ELibM.html
mini-DML http://minidml.mathdoc.fr/
JSTOR http://www.jstor.org/
Euclid http://projecteuclid.org/

Česká digitální matematická knihovna je výsledkem
projektu řešeného v letech 2005–2009 v rámci programu Informační společnost podporovaného Akademií věd ČR. Představuje volně přístupný digitální
archiv pokrývající podstatnou část odborné matematické literatury vydané na území České republiky
a Slovenska za posledních 200 let. Na projektu se
podíleli informatici, matematici, knihovníci, technici a studenti z Matematického ústavu AV ČR v Praze, Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky
Masarykovy univerzity v Brně, Matematicko-fyzikální
fakulty UK v Praze a Knihovny AV ČR v Praze.
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275 000 stran odborných textů téměř 10 000 autorů

Kybernetika (od r. 1965; Ústav teorie informa-

(stav k 31. 10. 2009)

ce a automatizace AV ČR) • Acta Universitatis

plné texty článků a kapitol ve formátu PDF

Palackianae Olomucensis, Mathematica

metadata článků včetně bibliografických referencí

(od r. 1960; Univerzita Palackého) • Acta Ma-

propojení článků i referencí do databází Zentralblatt

thematica Universitatis Ostraviensis (od

MATH a MathSciNet

r. 1993; Ostravská univerzita) • Mathematica

procházení podle rejstříků dokumentů, autorů, názvů

Slovaca (od r. 1951; Matematický ústav SAV)

a MSC
jednoduché i pokročilé vyhledávání v metadatech
i v plných textech

5 sérií sborníků významných
mezinárodních konferencí

výběr obsahově příbuzných článků podle míry
podobnosti vypočtené na základě textové analýzy

Všechna díla jsou zpřístupňována pro osobní potřebu uživatelů k nekomerčním účelům a se souhlasem držitelů autorských
práv. V závislosti na politice vydavatelů jsou dodržovány časové podmínky zpřístupnění (tzv. moving wall). Plné texty jsou
přístupné u naprosté většiny článků.

11 odborných časopisů
23 000 článků, 250 000 stran

90 svazků, 2300 článků, 18 000 stran

•
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•
•

Prezentace časopiseckého článku

Equadiff – International Conference on
Differential Equations and their Applications
Toposym – General Topology and its Relations to Modern Analysis and Algebra
NAFSA – Nonlinear Analysis, Function Spaces and Applications
Winter School on Abstract Analysis
Winter School Geometry and Physics

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (nejstarší
český matematický časopis, který v letech 1872–1950 vydávala Jednota českých matematiků a fyziků)•Časopis pro
pěstování matematiky (1951–1990; Matematický ústav
AV ČR) • Mathematica Bohemica (od r. 1991; Matematický ústav AV ČR) • Czechoslovak Mathematical Journal
(od r. 1951; Matematický ústav AV ČR)

•Applications of Mathematics (od r.
1956; Matematický ústav AV ČR) •Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae (od r. 1960; Matematicko-fyzikální fakulta UK) • Archivum
Mathematicum (od r. 1965; Přírodovědecká fakulta MU)

28 monografií
6000 stran

Pro zvolený článek se objeví metadata včetně bibliografických

Kolekce děl Bernarda Bolzana a souvisejících textů. Další

referencí, odkazů do databází Zentralblatt-MATH a MathSci-

vybrané monografie.

Net, nabídky plného textu ve formátu pdf a dalších informací.
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