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O MIT Press Direct
MIT Press Direct je tím nejlepším způsobem jak knihovny mohou
nabídnout svým uživatelům elektronické knihy vydavatelství
MIT Press.

Hlavní znaky
• V rámci předplatného mají uživatelé přístup k veškerému archivu
po dobu jednoho roku

Science, Technology, and Society
(STS) Collection
Kolekce Věda, technika a společnost sestává z více než 280 titulů, včetně
těch vydaných v roce 2020. Tato kolekce staví na STS programu, který byl
na MIT založen v 70. letech 20. století a díky němuž se MIT Press stal jedním
z nejuznávanějších vydavatelů v této oblasti. Tato kolekce prezentuje
rozmanitou, mezinárodní skupinu již zavedených a nově se prosazujících
autorů. Témata zahrnutá v STS kolekci zahrnují historii technologie a vědy,
dopravu, vesmírné lety, ženy ve vědě, energii a etiku.

• Při pořízení získává daná instituce archivy na neomezenou dobu
• DRM-free: uživatelé mohou stahovat, tisknout, kopírovat
PDF podle kapitol
• Neomezený počet simultánních uživatelů
• Možnosti předplatného (subscription) a/nebo nákupu (perpetual)
• MARC záznamy a soubory KBART zdarma
• Statistiky užívání COUNTER a SUSHI reporty
• Ceny podle počtu FTE a žádné udržovací poplatky

MIT Press Complete Collection
Kompletní kolekce MIT Press Complete Collection nabízí více než
3,000 elektronických knih, včetně cca 150 titulů publikovaných v
roce 2020. Hlavní obory zahrnují umění a architekturu,
biomedicínské vědy, obchod a finance, IT vědu, kognitivní vědy,
design, vzdělávání, environmentální vědy, teorii her, humanitní vědy,
informační vědy, lingvistiku, neurovědu, nová média, filosofii a
společenské vědy.

Economics Collection
Ekonomická kolekce shromažďuje více než 380 titulů, včetně těch
za rok 2020. Vydavatelství MIT Press je dlouhodobě uznávané pro
hloubku a kvalitu publikovaných ekonomických knih a tato kolekce
obsahuje práce od laureátů Nobelovy ceny jako jsou Michael
Spence, Joseph E. Stiglitz, Peter Diamond, James J. Heckman,
Paul Krugman, Franco Modigliani, Elinor Ostrom, Edmund S.
Phelps, Christopher Pissarides, Herbert A. Simon a Jean Tirole.

Environmental Science Collection
Kolekce environmentálních věd nabízí vice než 330 titulů, včetně těch
publikovaných v roce 2020. Témata pokrytá v této kolekci zahrnují energii,
klimatické změny, dopravu, urbanismus, potravinářství, dlouhodobou
udržitelnost, politiku, environmentální ekonomiku atd. Mezi autory patří držitel
Nobelovy ceny Stephen S. Schneider a přední vědci z akademických,
vládních i nevládních organizací.

Philosophy Collection
Filosofická kolekce se skládá z více než 380 titulů včetně těch vydaných v
roce 2020. Obsažené obory zahrnují filosofii myšlení, vnímání, etiku a bioetiku,
filosofii vědy a technologie, vědomí, jazyk a další. Mezi autory patří Daniel
Dennett, Christopher Koch, Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, Peter Pesic,
John R. Searle, Jerry Fodor, Theodor Adorno, George Santayana Ruth
Millikan a mnozí další.
Pro více informací prosím kontaktujte Davida Horkého na
david.horky@accucoms.com.

