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Oddział Informacji Naukowej 
Biblioteki Głównej UPH 

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 
informacje bibliograficzne na dyskach wymiennych lub wydrukować.

Więcej www.bg.uph.edu.pl

Bazy danych:
historia

politologia
wojskowość



Polskie:

Bibliografia Zawartości Czasopism

Przewodnik Bibliograficzny 

Bazy Biblioteki Narodowej

Bibliografia Zawartości Gazet i Tygodników 

Bazy dostępne on-line : www.bn.org.pl  

BAZY CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ
podstawowe źródło informacji z zakresu nauk wojennych, sił zbrojnych,
współczesnej myśli wojskowej, międzynarodowych stosunków polityczno-
-mlitarnych. Bibliografia odnotowuje całokształt polskiego piśmiennictwa
wojskowego, piśmiennictwo cywilne poświęcone militariom, historii
wojskowej oraz polonika omawiające wymienione zagadnienia.  

Bazy dostępne on-line :www.cbw.pl/bazy.php

Katalogi BK : www.bkpan.poznan.pl 

Teki Dworzaczka:  www.teki.bkpan.poznan.pl 

Bazy Ośrodka „Karta” : 
- Indeks Represjonowanych w ZSRR 1939-1959
- Represjonowani 1981-1989
- Baza danych ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 40. XX wieku 

http://www.karta.org.pl/  

Bazy Biblioteki Kórnickiej PAN :

Bibliografia Historii Polskiej
rejestruje druki zwarte i artykuły dotyczące historii Polski w jej 
historycznych granicach, a także dziejów emigracji i Polonii. Wersja
elektroniczna bazy obejmuje roczniki 1988-2007. 

- tworzona przez Instytut Historii PAN, 

http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/ 

    
      
    
      

BazHum - bibliograficzna, ogólnodostępna baza zawartości polskich 
czasopism historycznych i pokrewnych, opracowana przez Muzeum
Historii Polski, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 
Interdyscyplinarne  Centrum Modelowania Matematycznego i Kom-
puterowego. W bazie znajdują się informacje bibliograficzne o zawartości 
54 tytułów czasopism.  Zawiera także pełne teksty wybranych artykułów.

baza dostępna on-line:
 http://www.polishhistory.pl/bazhum.html

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE)
Największa narodowa bibliografia Estreichera udostępniana już 
w fazie opracowywania bazy przez Centrum Badawcze Bibliografii
Polskiej Estreicherów przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Dostarcza
informacji na temat rodzajów druków, autorów, wydawców, chronologii,
geografii, bibliotek i wielu innych tematów. Pozwala także na 
wyszukiwanie wg słów kluczowych, zawartych w komentarzach
Estreicherów do różnych dzieł.

 baza dostępna on-line:http://www.estreicher.uj.edu.pl/

Archiwa polskie: 

Inwentarze Zespołów Archiwalnych IZA   

System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM 
http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php 

 http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/iza.php    

Baza danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych 
i Stanu Cywilnego PRADZIAD

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php 

Zagraniczne:
Bibliografia do Historii Europy Środkowo-Wschodniej
Baza tworzona przez Instytut Hedera w Marburgu, rejestruje 
monografie, artykuły z prac zbiorowych i czasopism, zawiera m.in.
większość pozycji dotyczących historii Polski, notowanych przez 
Bibliografię Historii Polskiej od 2001 r., które są nadsyłane przez
Pracownię Bibliografii Bieżącej Instytutu Historii PAN.
 Zakres czasowy bazy: od 1994 r.    

 

http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok?lang=pl

Bibliografia Historii Kościoła - baza powstała w wyniku 
przeniesienia i poprawienia Bibliografii Historii Kościoła za lata 
1944-1984 z wersji drukowanej przez ATK, na wersję komputerową.
Bibliografia jest sukcesywnie uzupełniana i kontynuowana.

http://bazy.biblioteka.uksw.edu.pl/bhk.php

SPRINGER LINK 

 

- wielodziedzinowa baza danych, zawierająca
czasopisma elektroniczne wydawnictw Springer Verlag i Kluwer 
Academic Publishers. Baza prezentuje ok. 1130 tytułów pełnotekstowych
 wersji czasopism  naukowych wydawnictwa Springer.             

na serwerze ICM:na serwerze
wydawcy:

                      - Electronic Information for Libraries Direct, wspólny 
projekt Open Society Institute oraz wydawnictwa EBSCO Publishing.
EFIL EBSCO

Academic Search Complete: baza wielodziedzinowa;
Master File Premier - artykuły z periodyków o tematyce ogólnej, biznesu,
ochrony zdrowia i zagadnień dotyczących kultury. 

                       - multidyscyplinarna baza ProQuest, działająca w ramach 
projektu eIFL Science &Technology, umożliwiająca dostęp do  czasopism 
pełnotekstowych i abstraktowych. Baza ProQuest obejmuje  bazy 
pełnotekstowe z różnych dziedzin nauki oraz indeksy i abstrakty ponad

PROQUEST

 W wersji pełnotekstowej dostępna  od roku 1971. 
2 milionów dysertacji. W skład projektu wchodzą m.in.:

BIS 05   - bieżąca bibliografia zawartości kilkudziesięciu wybranych gazet 
i tygodników polskich, tworzona przez Bibliotekę Sejmową od 1996 roku.
Baza rejestruje artykuły o tematyce politycznej, prawno-ustrojowej,
gospodarczej i społecznej.

TEK 01 - pełnotekstowa baza, stworzona na potrzeby użytkowników 
poszukujących polskich tłumaczeń oficjalnych wersji międzynarodowych aktów
prawnych, takich jak konwencje ONZ, Rady Europy, Nato i innych  organizacji.
Baza zawiera także teksty polskich i zagranicznych konstytucji.

Parlamentaria z okresu II RP - druki, interpelacje oraz stenogramy z posiedzeń
Sejmu z lat 1991-1993.

UST 01 - opisy ustaw i ich projektów (także aktów, do których nawiązują),
związanych z dostosowywaniem  ustawodawstwa  polskiego do  prawa  UE.
Po 1 maja 2004 - opisy aktów prawnych wykonujących prawo UE

Bazy dostępne on-line : http://bs.sejm.gov.pl/ALEPH/

Bazy danych:
historia

politologia
wojskowość

Bibliografia Czasopism Polskich Podziemnych (1976-1990)

Bibliografia Książek Polskich Podziemnych (1976-1989)

Bazy dostępne w sieci uczelnianej 

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