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Imprezy propagujące czytelnictwo i przybliżające historię
 

Książka dla żaka i przedszkolaka - majowe czytanie - 
cykliczna, dwudniowa akcja organizowana dla siedleckich 
przedszkolaków, w ramach ogólnopolskiej kampanii Cała 
Polska czyta dzieciom. Stałym punktem każdej edycji jest 
tzw. zawodowe czytanie - głośne czytanie dzieciom przez 
przedstawicieli różnych zawodów. Wydarzenie 
organizowane dzięki pomocy sponsorów.

Wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego - 
fascynująca, historyczna wycieczka po rodzajach pisma, 
w postaci prezentacji multimedialnej. Zapoznanie dzieci 
w przystępny sposób, z różnymi alfabetami, występującymi 
od czasów najdawniejszych po współczesne.  

pisma i alfabetów, organizowane przez OIN:

W Oddziale Informacji Naukowej można zapisać 
wyszukane informacje bibliograficzne na dyskach 
wymiennych lub wydrukować (cennik w zał. 2 do 
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Oddział Informacji Naukowej BG UPH zajmuje się 
obsługą wszystkich zainteresowanych,  wykorzystując 
księgozbiór podręczny,  katalogi  biblioteczne i dostępne 
elektroniczne źródła informacji. 
Oddział prowadzi działalność informacyjną, w ramach 
której udziela:
-  informacji katalogowej - pomoc w korzystaniu 
z katalogów Biblioteki Głównej w formie tradycyjnej 
i elektronicznej; wyszukiwanie i drukowanie wyników 
poszukiwań;
-  informacji bibliotecznej - pomoc w lokalizowaniu 
materiałów w bibliotekach krajowych i zagranicznych w 
oparciu o drukowane źródła informacji, bazy danych na 
dyskach optycznych oraz zasoby sieci Internet;
-  informacji bibliograficznej - pomoc przy poszukiwaniu 
materiałów do prac seminaryjnych, magisterskich, 
naukowo-badawczych i sporządzaniu tematycznych 
zestawień bibliograficznych, w oparciu o dostępne źródła 
informacji.
Służymy pomocą w:
-  korzystaniu z bibliografii, informatorów,
abstraktów, baz danych, zasobów internetowych,
czasopism elektronicznych;
-  samodzielnym wyszukiwaniu bibliograficznym 
w zakresie wyboru technik i metod wyszukiwania oraz 
sformułowania kryterium wyszukiwawczego;
-  sporządzaniu i uzupełnianiu  bibliograficznych opisów 
dokumentów.
-  informacji faktograficznej - poszukiwaniu danych 
dotyczących instytucji naukowych w kraju i za granicą, 
informacji biograficznych, terminologicznych, adresowych w 
oparciu o dostępne wydawnictwa.

Informacje bibliograficzne, katalogowe i rzeczowe 
udzielane są bezpośrednio w agendach Oddziału, 
telefonicznie, mailowo lub przez komunikator gg.  

SPRINGERLINK - wielodziedzinowa baza danych, zawierająca 
książki i czasopisma elektroniczne (wraz z archiwami) 
wydawnictw Springer Verlag i Kluwer Academic Publishers. 

SCIENCE DIRECT - multidyscyplinarna baza danych, oferująca 
dostęp do spisów treści, abstraktów i pełnych tekstów czasopism 
naukowych, wydawanych przez Wydawnictwo Elsevier Science. 
Baza indeksuje około 1700 tytułów bieżących z rocznikami 
archiwalnymi do 1995 roku oraz ponad 350 tytułów 
niekontynuowanych.

 na serwerze wydawcy: na serwerze ICM:

PROQUEST  -  mul t idyscypl inarna baza, dzia ła jąca 
w ramach projektu eIFL Science & Technology. Proquest obejmuje 
11  b a z  p e ł n o t e k s t o w y c h  z  r ó ż n y c h  d z i e d z i n   
 nauki.

WEB OF KNOWLEDGE - bazy abstraktowo - bibliometryczne, 
tzw. indeksy cytowań, do których należą: Science Citation Index 
Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art &  
Humanities  Citation Index (A&HCI) i Conference Proceedings 
Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie 
jak Journal Citation Reports (JCR).

SCOPUS - wielodziedzinowa baza danych wydawnictwa Elsevier.
ponad 19 500 publikacji (w tym recenzowanych 

czasopism). Posiada też funkcję analizy cytowań, wyliczania 
indeksu h (Hirscha) oraz narzędzia do porównywania czasopism 
(journal Analyzer).

 
Zawiera 

WILEY-BLACKWELL - wielodziedzinowa baza dostępna 
w ramach ogólnokrajowej licencji. Obejmuje 1300 tytułów 
z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych 
wraz z archiwami od 1997 r. na serwerze wydawcy.

W ramach działalności dokumentacyjnej pracownicy Oddziału 
opracowują własne bazy bibliograficzne dostępne on-line: 

1. Publikacje  pracowników UPH
2. Problemy Niepełnosprawnych
3. Baza Rozpraw Doktorskich UPH. 

Pracownicy OIN-u zajmują się  też działalnością dydaktyczną, 
organizując szkolenia z baz danych dostosowane do profilu 
studiów.
Korzystają z nich studenci rozpoczynający poszukiwa-
nia bibliograficzne do prac licencjackich i magisterskich oraz 
maturzyści. Szkolenie obejmuje podstawy wyszu-kiwania w 
bazach danych i czasopismach elektroni- cznych. Zajęcia 
prowadzone są w zorganizowanych grupach przez cały rok 
akademicki.   

OIN koordynuje odbywające się w Bibliotece Głównej praktyki 
studentów bibliotekoznawstwa oraz szkolenia zawodowe 
bibliotekarzy, przeprowadzane  według opracowanych 
programów szkoleń. 
Pracownicy Oddziału  Informacji  Naukowej opracowali   
Przysposobienie biblioteczne on-line, którego zaliczenie jest 
obowiązkowe dla studentów I roku.

Oddział realizuje także zadania związane z wypełnia- niem 
funkcji popularyzatorskich i upowszechnianiem kultury i nauki 
poprzez:
- prezentację Biblioteki i jej zbiorów (na miejscu, reda-  gując 
witrynę internetową i profil Biblioteki na Facebook’u);
- organizację dostępu do zasobów bibliotecznych za 
pośrednictwem strony domowej Biblioteki;
- publikowanie materiałów informacyjnych dotyczących 
działalności Biblioteki Głównej (ulotki, prezentacje);
- obsługę wycieczek i gości;
- organizowanie wystaw;
- udział w konferencjach, festiwalach etc.

Uczestnicząc w Konsorcjach Bibliotek Naukowych, 
Biblioteka Główna UPH posiada dostęp on-line do spisów treści, 
abstraktów oraz pełnych tekstów obcojęzycznych czasopism 
naukowych z różnych dziedzin wiedzy. 

EBSCO - bazy danych wydawnictwa Ebsco Publishing 
obejmują pakiet  podstawowy 14 baz, w tym: 
7 baz pełnotekstowych i  bazy bibliograficzne.

Bazy dostępne w sieci uczelnianiej: 

na serwerze ICM:na serwerze
wydawcy:
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