
deutsches Altertum und deutsche Literatur, Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, Studien 
zur Musikwissenschaft), francouzské (Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, Revue 
d'Histoire littéraire de la France, Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale aj.) nebo španělské 
Nueva Revista de Filología Hispánica.   

Kolekce Art & Sciences IX 

172 titulů časopisů. Nejstarší titul z roku 1844. 

Kolekce rozšiřuje pokrytí sociálních věd a obchodu.  

Přináší ojedinělý záběr v archeologii, antropologii, ekonomii a obchodu, 
demografii a politologii. Navíc jsou v kolekci časopisy z více než 25 zemí. 
Z oblasti archeologie jmenujme např. Scottish Archaeological Journal, 
Archaeology in Oceania, Bulletin de la Société préhistorique française 
nebo Aegyptus (od roku 1920). Antropologie a teritoriální studia (Area 
Studies) zde zastupují např. Journal of Polynesian Society, Review of 
Middle East Studies, Social Science Japan Journal nebo Zeitschrift für 
Ethnologie.  

Zajímavé jsou pro nás slavistické studie Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes, 
Études Slaves et Est-Européennes / Slavic and East-European Studies, New Zealand Slavonic Journal.  

Silnou skupinu časopisů o ekonomii a obchodu je reprezentují např. Eastern Economic Journal, Review 
of World Economics / Weltwirtschaftliches Archiv,  Journal of Economic Growth, Recherches Écono-
miques de Louvain / Louvain Economic Review nebo nejstarší titul kolekce Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft / Journal of Institutional and Theoretical Economics, který vycházel 1844–1985.  

Kolekce Arts & Sciences X  

108 titulů časopisů. Nejstarší titul z roku 1818. 

Kolekce zpřístupňuje tituly, zahrnuté i v kolekci Business III, které přispívají 
k bádání v oblastech obchodu, ekonomie a financí. Dále jsou zde časopisy 
sociologické, právní, a z historie vědy, techniky a medicíny.  

Z ekonomicky zaměřených titulů jmenujme např. Emerging Markets Finance 
& Trade, Econometrics Journal, MIR: Management International Review 
nebo Marketing Letters. Sociologii reprezentuje např. Social Choice and 
Welfare, český Sociologický Časopis / Czech Sociological Review nebo Social 
Research and Sociological Focus. Problematikou migrace se zabývá In Defense 
of the Alien.  

Silně zastoupená skupina práva zahrnuje např. The Business Lawyer, Archiv 
für die civilistische Praxis (vycházející od r. 1818), Family Advocate, Business Law Today či Human 
Rights. Historii vědy se věnují European Review of Economic History, Archive for History of Exact 
Sciences, Environment and History.  

Mezi dalšími zajímavými tituly najdeme např. Environmental Values, Natural Resources & Environment 
nebo Transportation Journal. 

Financováno z projektu LR1305 Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory,  
v programu MŠMT Informace - základ výzkumu.

 

 

JSTOR 
http://www.jstor.org 

Přístupné kolekce: 

JSTOR je digitální archiv vědeckých časopisů. V jeho kolekcích najdeme starší čísla časopisů, včetně 

titulů, které již nevychází. Zpoždění, s jakým jsou exempláře v JSTOR dostupné, je nastaveno pro 

každý titul zvlášť, od jednoho do deseti let. Nejčastěji se jedná o čtyř nebo šestileté embargo, 

přičemž novější kolekce obsahují vyšší procento titulů s kratším embargem. Výběr se zaměřuje na 

často citované tituly uznávané vědeckou komunitou, proto je v kolekcích řada impaktovaných titulů.  

Mezi vydavateli najdeme velká nakladatelství vědecké literatury jako je Springer, Wiley, Taylor 

& Francis i univerzity, vědecké instituce a společnosti a muzea. 

Kolekce Art & Sciences I 

113 titulů časopisů. Nejstarší titul je vydáván od roku 1838.  

První kolekce JSTOR, založená roku 1997, obsahuje základní časopisy 
humanitních a společenských věd s tituly z ekonomie, historie, filozofie, 
literatury, sociologie, demografie a politologie. Zahrnuje též časopisy 
z antropologie, teritoriálních studií (Area studies), ekologie, matematiky 
a statistiky.  

Mezi významné historické tituly patří např. American Historical Review 
(nejstarší odborný časopis o historii v USA), Journal of African American 
History, Speculum, William and Mary Quarterly a Journal of American 
History.  

Z oblasti politologie a sociologie jsou zde např. American Political Science Review, Political Science 
Quarterly, American Sociological Review a American Journal of Sociology (nejstarší sociologický časopis, 
kde jsou např. práce Bronislava Malinowského nebo Émile Durkheima). Z filozofie Ethics a z ekonomie 
Journal of Finance. 

Kolekce Art & Sciences II 

122 titulů časopisů. Nejstarší titul vycházející od roku 1831. 

Kolekce pokrývá teritoriální studia (Area Studies) asijská, blízkovýchodní, 
latinskoamerická, africká. Zahrnuje časopisy z historie a historie vědy, 
antropologie, archeologie a klasických studií. Zastoupeny jsou též tituly 
politologické, sociologické a geografické. 

Představuje vědecké práce archeologické, antropologické a geografické 
např. American Journal of Archaeology, American Antiquity, American 
Anthropologist, Annals of the Association of American Geographers 
a Geographical Journal. Najdeme zde velkou skupinu politologických 



časopisů, např. International Affairs nebo International Security. Mezi historickými časopisy figuruje 
i nejstarší anglicky vydávaný vědecký historický časopis English Historical Review, klasická studia jsou 
zastoupena např. Classical Review, Journal of Hellenic Studies a Transactions of the American Philological 
Association. 

Kolekce Art & Sciences III 

150 titulů časopisů. Nejstarší titul vycházející od roku 1844. 

Kolekce se zaměřuje především na uměnovědné obory a kulturu. Výrazně 
jsou zastoupeny muzikologie, dějiny umění, architektura, film a divadlo, 
lingvistika a literatura. Zahrnuta je i folkloristika a religionistika.  

Mezi významné tituly patří např. Musical Quarterly, The Musical Times, Art 
Journal, Harvard Theological Review, Cultural Critique a Journal of African 
Cultural Studies. 

Kolekce nabízí mimořádné široké pokrytí muzikologie, historie hudby 
a etnomuzikologie, včetně nejstaršího nepřetržitě vycházejícího časopisu 
o hudbě The Musical Times (založen roku 1844). Více než 40 tituly je 
pokryta oblast výtvarného umění a architektury, např. The Burlington 
Magazine, vycházející přes sto let, Art Journal nebo Architectural History.  

Je zde také význačná skupina lingvistických a literárněvědných časopisů, včetně vědeckých prací ve 
francouzštině, španělštině a dalších jazycích. Např. Language, PMLA, Contemporary Literature, 
Twentieth Century Literature a Studies in English Literature (1500-1900). Přínosem je i velká skupina 
religionistických a teologických časopisů např. Jewish Quarterly Review, Harvard Theological Review 
a Journal of Religion.  

Kolekce Art & Sciences IV 

107 titulů časopisů. Nejstarší titul vycházející od roku 1842. 

Kolekce se soustředí na ekonomii, vzdělávání a právo. Zahrnuje také tituly 
týkající problematiky sociální politiky a veřejné správy. Mezi tituly jsou 
publikace předních odborných ekonomických institucí. Silně jsou 
zastoupeny časopisy o managementu s významnými tituly jako Academy 
of Management Journal a Academy of Management Review ale také 
interdisciplinární ekonomické časopisy jako Administrative Science 
Quarterly. Kolekce nabízí i časopisy se zaměřením na oblast zdravotnictví 
a veřejných služeb jako Milbank Quarterly, Public Administration Review, 
Journal of Public Health Policy nebo Publius. 

Najdeme zde řadu právnických titulů např. Harvard Law Review, založené 
roku 1887, University of Pennsylvania Law Review, Law and Human 
Behavior, Human Rights Quarterly (hlavní zdroj pro oblast lidských práv) 
a Law & Society Review, spojující právo, politiku a sociologii.  

Dále kolekce nabízí důležité tituly z oblasti vzdělávání a psychologie, včetně Child Development, 
American Journal of Psychology (založený roku 1887), Comparative Education, nebo časopisy zaměřené 
na konkrétní oblast vzdělávání jako Educational Studies in Mathematics nebo The Journal of Economic 
Education.  

Kolekce Art & Sciences V 

138 titulů časopisů. Nejstarší titul vycházející od roku 1815. 

Kolekce představuje především časopisy historické a archeologické. 
Silně je také zastoupena oblast literatury a literární kritiky. Dále 
rozšiřuje škálu časopisů v oborech filozofie, klasických studií, náboženství, 
umění a historie umění.  

Mezi významné tituly kolekce patří např. Contemporary European 
History, California History, Hudson Review, North American Review 
(vycházející od roku 1815), Massachusetts Historical Review, Kenyon 
Review, Linguistics and Philosophy, Human Studies nebo Environmental 
History. 

Kolekce Art & Sciences VI 

142 titulů časopisů. Nejstarší titul z roku 1834. 

Kolekce rozšiřuje pokrytí sociálněvědných disciplín, především skupiny zaměřené na politické vědy 
a mezinárodní vztahy. Také je zastoupena ekonomie, vzdělávání, lingvistika a teritoriální studia (Area 
Studies).  Tyto, často multioborové časopisy zahrnují i tituly ve španělštině, francouzštině a němčině. 

Mezi významnými politologickými časopisy jsou zde World Policy Journal, Foreign Affairs nebo nejstarší 
titul kolekce American Advocate of Peace (1834-1836). Z ekonomických zmiňme The World Bank 
Economic Review a Journal of Population Economics. Vzděláváním se zabývá např. The Journal of 
Educational Research.  Je zde francouzský antropologický časopis L'Homme nebo německý lingvistický 
Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. 

Kolekce Art & Sciences VII 

184 titulů časopisů. Nejstarší titul z roku 1769.  

Kolekce rozšiřuje škálu humanitních a sociálněvědných časopisů. Doplňuje rozsah historie, archeologie, 
klasických studií, antropologie a teritoriálních studií (Area Studies), politických věd, sociologie, umění a 
dějin umění. Obsahuje největší množství časopisů oboru zdravotní politiky v kolekcích JSTOR.    

Ze zajímavých titulů uveďme např. Econometric Theory, The Business History Review, American Journal 
of Economics and Sociology, Transactions of the Royal Historical Society, The Slavonic and East 
European Review nebo Transactions of the American Philosophical Society (vycházející od roku 1769). 

Kolekce Art & Sciences VIII 

164 titulů časopisů. Nejstarší titul z roku 1839.  

Kolekce prohlubuje pokrytí klíčových humanitních disciplín. Obsahuje unikátní 
časopisy o americkém umění z 19. a počátku 20. století, které byly digitalizovány 
jako součást speciálního projektu pod garancí významných muzeí umění. Vý-
znamně je zde zastoupena literatura, dále historie, klasická studia, filozofie, 
muzikologie a vzdělávání.  

Z titulů o umění jmenujme např. Modern Art, American Art Illustrated, Bradley: 
His Book, African Music, Musica Disciplina, Journal of South Asian Literature 
a Translation and Literature. Kolekce zpřístupňuje i tituly německé (Zeitschrift für  


