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Gale Reference Complete poskytuje prístup do najrozsiahlejšieho 
balíčku primárnych a sekundárnych zdrojov, ktoré sú dnes 
knižniciam dostupné. Je neoceniteľným prínosom pre 
používateľov všetkých akademických úrovní, od vysokoškolských 
študentov až po skúsených vedeckých pracovníkov. GRC pokrýva 
takmer všetky oblasti výskumu a každú disciplínu, ponúka 
vysokú kvalitu, dôveryhodný a jedinečný obsah. 

VIAC NEŽ 28,000 ČASOPISOV, vrátane 
4,595 titulov z JCR Impact Factor Science List

VIAC NEŽ 1,900 ELEKTRONICKÝCH 
KNIŽNÝCH EDÍCIÍ  (4,000 zväzkov), vrátane 
ocenených encyklopédií a slovníkov

VIAC NEŽ 13,5 MILIÓNA STRÁN                 
z historických primárnych zdrojov od 13. 
storočia až po 21. storočie

VIAC NEŽ 1,5 MILIÓNA literárnych kritík   
a plnotextových literárnych diel



13,5 
milióna stránok

300
kolekcií primárnych zdrojov

Poskytovaním kvalitného obsahu, výkonných vyhľadávacích technológií a intuitívnych platforiem Gale 
Reference Complete zabezpečuje akademickým knižniciam cenné výskumné skúsenosti.
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Databáza GRC je prístupná v priestoroch Slovenskej národnej knižnice 
a vo všetkých členských knižniciach konzorcia Gale od 1. marca 
2020 do 26. apríla 2020. Viac informácií Vám poskytne Oddelenie 
informačných služieb SNK.

1,900
elektronických knižných 
edícií 

4,000
zväzkov

27,500
magazínov a časopisov

1300
video nahrávok

2,000
novín

115
audio nahrávok

178,000
 životopisov

217,000
plnotextových básní a románov

129,000
multimediálnych položiek

149,500
plnotextových literárnych kritík

837,000
recenzií kníh, divadelných hier 
a filmov

79,000
prehľadov

“Obsah je úžasný. Existuje o toľko viac záznamov, článkov, kníh a produktov, 
než sme mali predtým a kvalita je skvelá. Možnosť prehľadávať všetky Gale 
Literary Resources zároveň je tak užitočné a šírka a hĺbka primárnej zdrojovej 
informácie je zo všetkého najpôsobivejšia. Naši študenti budú mať ľahší 
semester s možnosťou využitia viacerých zdrojov.”
- Sally Murray, knihovníčka, The American University of Paris Library

Gale Reference Complete umožňuje používateľom prístup k miliónom stránok primárnych zdrojov, k 
referenčnému a časopiseckému obsahu na špičkových platformách Gale, ktorých cieľom je zefektívniť 
pracovné postupy študentov a výskumníkov. Samotná rozsiahlosť balíčku - kombinácia exkluzívneho 
obsahu e-referencií od Gale, časopisov vedených v JCR, literárnych kritík, plnotextových literárnych diel a 
vzácneho obsahu primárnych zdrojov z archívov najväčších knižníc na svete - znamená, že každý študent a 
výskumník nájde bohatú zbierku relevantných informácií na podporu svojho vzdelávania sa a výskumu.

Gale umožňuje študentom a výskumným pracovníkom dosiahnúť vynikajúcich výsledkov vo vzdelávaní 
a výskumu tým, že ponúka cenovo dostupný predplatiteľský prístup do svojho najkomplexnejšieho 
balíčku, do Gale Reference Complete, ktorý obsahuje:




