EDITORIAL

Folia Gastroenterologica et Hepatologica
will be covered by Elsevier Bibliographic
Databases
As most of you know, Elsevier
Bibliographic Databases produces
a range of leading abstract & indexing
databases which scan the world's
literature for coverage across all of
science. Databases include Scopus,
EMBASE, EMCare, Compendex, GEOBASE, EMBiology, Elsevier BIOBASE,
FLUIDEX, World Textiles and several
specialized niche databases. Scopus,
the largest abstract and citation database of research literature and quality
web sources, was created for researchers to help them find the quality
information they need from around
the globe. Since its introduction in
2004, Scopus has developed a solid
customer base of over 1,000 institutional customers worldwide, enabling
millions of users to make their litera-

ture research process more effective
and productive.
This coverage of Folia Gastroenterologica et Hepatologica by Elsevier
Bibliographic Databases will be helpful in several aspects. It will help the
worldwide dissemination of papers
published in our Journal for all those
possibly interested. They will be able
to take advantage of the free access
to all articles at our Internet website.
Our latest achievement will encourage
authors to consider their papers for
publication in Folia Gastroenterologica
et Hepatologica. Last but not least, let
us hope that the overall quality of our
Journal will continually increase.
Jan Bureš
Editor-in-Chief

folia

Dear colleagues and readers of the
Journal,
In December 2007, our Editorial
Office received a highly gratifying and
satisfying letter from Elsevier Bibliographic Databases in Amsterdam.
Their General Manager wrote: “In
recognition of the high quality and
relevance to the scientific community
of the journal listed, we are pleased to
inform you that your publication has
been selected for coverage in the
Elsevier Bibliographic Databases indicated above as of 2008.” After our
five years of hard work and effort, this
is great news for Folia Gastroenterologica et Hepatologica, for all its publishing authors, readers, for all the staff
at the Editorial Office, and last but not
least, for me, personally, as well.
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Folia Gastroenterologica et Hepatologica
budou zahrnuta do bibliografických
databází Elsevier
Vážené kolegyně a kolegové, milí
čtenáři našeho časopisu,
v prosinci 2007 dostala naše redakce mimořádně potěšující a uspokojující dopis z Elsevier Bibliographic
Databases v Amsterdamu. Jejich generální ředitelka napsala: „Jako ocenění vysoké kvality a významu vašeho
časopisu pro vědeckou společnost,
jsme potěšeni vás informovat, že váš
časopis byl vybrán a počínaje rokem
2008 zařazen do bibliografických
databází Elsevier“. Po pěti letech tvrdé
práce a úsilí, to je vynikající zpráva pro
Folia Gastroenterologica et Hepatologica, pro všechny zde publikující
autory, čtenáře, celý redakční tým,
a v neposlední řadě i pro mne osobně.
Jak většina z vás jistě ví, Elsevier
Bibliographic Databases tvoří řada
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předních abstraktových a indexových
databází, které sledují celosvětovou
literaturu, pokrývající všechny oblasti
vědy. Databáze zahrnují Scopus,
EMBASE, EMCare, Compendex, GEOBASE, EMBiology, Elsevier BIOBASE,
FLUIDEX, World Textiles a další specializované, dnes již pevně zakotvené
informační systémy. Scopus, největší
abstraktová a citační databáze vědecké literatury a odborných webových
zdrojů, byl vytvořen pro výzkumné pracovníky po celém světě, aby jim
pomohl vyhledávat potřebné kvalitní
informace. Od svého uvedení v roce
2004, Scopus vytvořil pevnou základnu pro více než 1 000 institucí po
celém světě, umožňující milionům
uživatelů vyhledávat potřebnou literaturu efektivněji a produktivněji.

Zahrnutí Folia Gastroenterologica
et Hepatologica do databázových systémů Elsevier Bibliographic Databases bude prospěšné hned z několika
aspektů. Pomůže celosvětově rozšířit
práce uveřejněné v našem časopisu
pro všechny případné zájemce. Ti
budou moci využít přístupu zdarma ke
všem publikovaným článkům na
našich internetových webových stránkách. Náš nejnovější úspěch jistě
povzbudí autory, aby zvažovali uveřejnění svých prací ve Folia Gastroenterologica et Hepatologica. A v neposlední řadě, doufejme, že celková kvalita našeho časopisu bude trvale
stoupat.
Jan Bureš
vedoucí redaktor
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