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Problemy
niepełnosprawnych



Pod koniec lat  90-tych pracownicy Oddziału Informacji Naukowej
Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej podjęli inicjatywę

 stworzenia wieloaspektowej, bibliograficznej bazy danych,
dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych.

Główne cele projektu to:

szeroko pojętych zagadnień niepełnosprawności,
- skupienie w jednym miejscu informacji bibliograficznej z zakresu

- wieloaspektowe gromadzenie danych,

- rejestracja publikacji dostępnych na terenie kraju, a więc łatwo
osiągalnych dla użytkowników,

- wyszukiwanie wg różnych indeksów,

 - dostępność w sieci Internet, 

Bibliografię zarejestrowano w Bibliotece Narodowej. 

Początkowo dane gromadzono w postaci kartoteki kartkowej.
Kolejnym etapem był wybór programu komputerowego - zakupiono
program MAK Biblioteki Narodowej. 

Od 27 maja 2005 r. baza dostępna jest w sieci Internet. 
Od tego czasu stronę odwiedziło ponad 11 000 osób. 

Baza Problemy niepełnosprawnych stanowi pomoc warsztatową
dla studentów, pracowników i innych zainteresowanych badaniami
i popularyzacją problematyki niepełnosprawności. 

Baza zawiera teksty polskie, opublikowane po roku 1968.
 Rejestruje się w  niej:
- artykuły z czasopism,
- książki,
- fragmenty prac zbiorowych,
- publikowane materiały konferencyjne. 

Materiały do Bibliografii gromadzi się głównie, przeglądając
zawartość wydawnictw wpływających do biblioteki. 

W celu uzupełnienia zbiorów wykorzystuje się również:

- polską bibliografię narodową (Przewodnik Bibliograficzny, 
Bibliografię Zawartości Czasopism, Bibliografię Zawartości 
Gazet i Tygodników)

- bibliografie różnych dziedzin i zagadnień 

- publikacje uczelni

 - publikacje instytutów naukowo-badawczych i innych instytucji

 - zbiory polskich bibliotek 

Opisy bibliograficzne sporządzane są z autopsji i sukcesywnie
wprowadzane do komputerowej bazy danych.

W chwili obecnej zebrany materiał liczy ponad  14 800 
rekordów i jest na bieżąco uzupełniany.

Spośród 560 indeksowanych tytułów czasopism, 117 jest
punktowanych. 

* * *

Użytkownik przeglądający bazę ma do dyspozycji 8 indeksów
wyszukiwawczych:

 - autor
- tytuł (dokumentu i czasopisma)
- rok wydania
- hasło przedmiotowe
- nazwa korporatywna
- serie
- cykl
- ISBN / ISSN

Bazę można przeszukiwać w sposób prosty (wybór indeksu)
i zaawansowany (łączenie indeksów)

Hasła indeksowe informują o ilości przypisanych im opisów
bibliograficznych. 
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W   2013 r. baza będzie kontynuowana w systemie PROLIB 
(format katalogowania MARC 21). 
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