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Scopus - wielodziedzinowa baza danych  wydawnictwa  Elsevier.
Zawiera opisy bibliograficzne  oraz  abstrakty artykułów z  czasopism naukowych, 
m a t e r i a ł ó w  k o n f e r e n c y j n y c h ,  p u b l i k a c j i  h a n d l o w y c h  i  s e r i i
książkowych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych
oraz spo łecznych.   Umożl iw ia  przeszuk iwanie  ponad 19 500
recenzowanych czasopism naukowych wydawanych przez około
5.000 wydawców z całego świata. Scopus posiada funkcję analizy
cytowań, funkcję wyliczania indeksu h (Hirscha) oraz narzędzia do

 

   

porównywania czasopism (Journal Analyzer).

http://wbn.edu.pl/

Wiley-Blackwell  - to  wielodziedzinowa baza  danych  dostępna w ramach 

infobib@uph.edu.pl
Copyright by Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu  Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Bazy dostępne w sieci uczelnianej 

ogólnokrajowej licencji akademickiej, obejmującej ponad 1300 tytułów z nauk  
ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych  wraz z archiwami
od 1997 roku na serwerze wydawcy.  

W Oddziale Informacji Naukowej można zapisać wyszukane
bibliograficzne na dyskach wymiennych lub wydrukować. informacje 

Bazy danych:

rolnictwo, biologia,
ochrona środowiska,
medycyna, turystyka

Więcej www.bg.uph.edu.pl



Bazy dostępne  w sieci uczelnianej 

Zagraniczne:

- baza danych tworzona przez amerykańską Narodową Agricola
   Bibliotekę  Rolniczą  oraz współpracujące z  nią instytucje. 

Na bazę  składają  się  opisy  bibliograficzne z czasopism,  książek, 
prac  dyplomowych,  patentów, oprogramowania   komputerowego, 
materiałów audiowizualnych, tłumaczeń. 
Zasięg chronologiczny bazy od 1970 r.

Zakres  tematyczny: hodowla i uprawa  roślin, hodowla  i chów  zwierząt,
 ekonomika rolnictwa, biotechnologia, ekologia, leśnictwo.

Academic  Search  Complete - to  multidyscyplinarna   baza  
danych,  pełnotekstowych,  w tymzawierającą  ponad  7 100 czasopism 

ponad 6100 czasopism recenzowanych naukowo.    Oprócz  pełnego tekstu   
 baza  zawiera indeksy i abstrakty  czasopism, ogółem ponad  11 200 publikacji, 
 w  tym   monografie, sprawozdania,  materiały konferencyjne, etc. 

Zakres tematyczny: zoologia, antropologia, studia regionalne, biologia, 

nauka o  żywności i  technologia żywienia, weterynaria i wiele  innych.

Bazy i kartoteka wydawnictw  turystycznych, tworzona  przez  Bibliotekę
Instytutu Turystyki w Warszawie, w której  uwzględnione zostały poza
książkami i raportami artykuły z czasopism.  Kartoteka  zawiera
kilkadziesiąt tysięcy opisów bibliograficznych w układzie systematycznym.
            Od 2009 roku,  katalog  biblioteczny prezentowany jest w nowej  formie 

 danych. bazy 

 tytułu, słów kluczowych i haseł przedmiotowych. Dotychczasowy katalog
(Kartoteka)  jest  również  dostępny, ale nie jest  uzupełniany  (zawiera

 wydawnictwa do roku 2008 włącznie).

BAZY INSTYTUTU TURYSTYKI W WARSZAWIE 

Baza dostępna on-line :
 http://www.intur.com.pl/biblioteka/ 

Green File    - baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 384 000
  rekordów  jak również pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji
   w wolnym  dostępie (OA).

Nowy  katalog pozwala na  wyszukiwanie wydawnictwa  wg autora,

EBSCO - pakiet obejmuje 14 baz zawierających czasopisma naukowe
 i inne publikacje wydawnictwa EBSCO Publishing. 

Bazy z zakresu nauk rolniczych i medycznych wchodzące w skład projektu:

na serwerze ICM:

Składa się z modułów: 

obejmująca literaturę z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

Health Source - zawiera ok. 550 czasopism  pełnotekstowych  oraz

Health Source: Consumer Edition
Health Source: Nursing/Academic Edition

Medline -  największa na świecie baza bibliograficzno-abstraktowa 

  Rejestruje ponad 4800 czasopism wydawanych w 80 krajach. 
  opracowywana  Baza jest przez National Library of Medicine w USA .

ProQuest Agriculture Journals - baza zawiera  pełne teksty
artykułów z zakresu  rolnictwa i nauk pokrewnych, publikowanych

  w  Ameryce Północnej.  Zakres czasowy bazy: 
 od 1998 r. do chwili obecnej. 

ProQuest Science Journals  - to kolekcja pełnotekstowych czasopism
  naukowych ( 1145 tytułów  z czego 965 w pełnej  wersji) z zakresu
  nauk ścisłych. Zakres  chronologiczny  bazy: od 1994 r.

SCIENCE DIRECT

AtoZ - narzędzie do jednoczesnego przeszukiwania zasobów wielu
konsorcjów i zagranicznych baz ogólnodostępnych.

 

- wielodziedzinowa baza danych, zawierająca
pełnotekstowe wersje książek i czasopism  elektronicznych  wydawnictw  

Springer Verlag i  Kluwer m. in. z dziedziny nauk Academic Publishers, 

SPRINGER LINK

ekonomii i  szeroko rozumianej techniki.             

na serwerze
wydawcy:

na serwerze ICM:

 abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych,  
 a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia;  

 oferująca dostęp  do spisów  treści, abstraktów i pełnych tekstów 
 czasopism naukowych, wydawanych przez Wydawnictwo  Elsevier  

- multidyscyplinarna  baza danych, 

Science. Baza indeksuje około  1700  tytułów bieżących z  rocznikami 

archiwalnymi do  1995 roku oraz  ponad 350 tytułów niekontynuowanych.  

na serwerze
wydawcy:

PROQUEST - pakiet obejmuje 11 baz zawierających czasopisma 

naukowe i inne publikacje. 

Bazy danych:

rolnictwo, biologia,
ochrona środowiska,
medycyna, turystyka

Zakres  tematyczny  bazy: biologia,  rolnictwo  i zootechnika,  ogrodnictwo,
leśnictwo, weterynaria, żywność i żywienie, ochrona środowiska, geografia,
turystyka. Zasięg chronologiczny bazy - od 1992 r.

- informacje bibliograficzne dotyczące prac naukowych, opublikowanych 
  w polskich wydawnictwach ciągłych; 

- opisy bibliograficzne prac naukowych, które ukazały się w polskich 
  wydawnictwach ciągłych, publikowanych w języku angielskim; 

- informacje bibliograficzne o samoistnych wydawniczo materiałach

Bibliograficzna baza danych tworzona przez Uniwersytet AGRO  -  
Przyrodniczy w Poznaniu.

http://alfa.cbr.edu.pl/F/?func=find-b-0&local_base=SIG01

Polskie:

SIGŻ - System Informacji o Gospodarce Żywnościowej

Jest to baza danych Centralnej Biblioteki Rolniczej i współpracujących
z nią placówek naukowych. Zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty
artykułów z polskich czasopism, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów
konferencyjnych, aktów prawnych opublikowanych po 1990 r.

Zakres tematyczny bazy to: rolnictwo, przemysł spożywczy, leśna 
gospodarka niedrzewna.

Baza dostępna on-line: 

Baza zawiera:

  konferencyjnych;  

POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA
Baza  tworzona  przez Główną Bibliotekę  Lekarską w Warszawie,  od 1979 r.
Zawiera informacje bibliograficzne dotyczące prac o tematyce medycznej autorów
polskich, niezależnie od miejsca i źródła publikacji. Większość opisów posiada
streszczenia w języku polskim i angielskim.

Baza dostępna w sieci uczelnianej  

Baza dostępna on-line: 
http://agro.icm.edu.pl/agro/search/article.action

 matematyczno-przyrodniczych,  medycznych, ochrony  środowiska, 
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