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Bibliografia



Przyrodniczo-Humanistycznego dokumentuje

Wyszukiwanie danych można prowadzić: 

-  przy użyciu indeksów,

- przy użyciu zapamiętanych strategii.

Proszę wybrać bazę Bibliografii M21

Dorobek naukowy UPH znajduje się w menu 

Zasoby i Żródła na stronie  Biblioteki Głównej:

www.bg.uph.edu.pl

Publikacje można zgłaszać do Oddziału Informacji Naukowej 
na  adres:   e-mail: publikacje@uph.edu.pl 

Baza rozpraw
doktorskich UPHBibliografia

publikacji
pracowników UPH

Bibliografia Publikacje pracowników Uniwersytetu

dorobek piśmienniczy całego zespołu osobowego Uczelni.
Stanowi kontynuację bibliografii drukowanych. 

Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych,
popularnonaukowych, dydaktycznych i  literackich oraz
rozpraw doktorskich i habilitacyjnych pracowników Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego  w Siedlcach (obronionych na UPH
  i innych uczelniach), publikowanych od 1997 roku.  

Bibliografia opracowywana jest w Oddziale Informacji 
Naukowej w systemie PROLIB, głównie w oparciu o dane
zgromadzone w Oddziale. 

Publikacje rejestrowane są z autopsji w oparciu o  materiały 
znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki, a także na 
podstawie bibliograficznych baz danych. 

Opisy wprowadzane są na bieżąco -  aktualnie baza rejestruje 
ponad  15 125 rekordów bibliograficznych. 

Baza rejestruje : wydawnictwa zwarte (monografie, podręczniki,
skrypty i  inne), prace zbiorowe, utwory w wydawnictwach    
zwartych,  rozdziały książek, artykuły w czasopismach naukowych   
popularnonaukowych  oraz wydawnictwach ciągłych zbiorowych,   
recenzje,  wywiady, polemiki, referaty i komunikaty opublikowane  
w całości w materiałach konferencyjnych,  działalność artystyczną 
także prace tłumaczone oraz hasła (np. w encyklopediach      
słownikach), których autorami są pracownicy UPH. 

Baza umożliwia identyfikacjęzasobów dostępnych w Internecie.
Dzięki temu pewna część opisów bibliograficznych posiada
link do streszczenia i/lub pełnego tekstu (upublicznionego
wcześniej. 

Uzupełnieniem bazy publikacji jest 
Baza Rozpraw Doktorskich 

Baza rejestruje prace doktorskie, obronione przez 
pracowników lub napisane pod kierunkiem promotorów
z Uniwersytetu. 
Zgodnie z  zarządzeniem Rektora AP nr 16/2007, 
opisy bibliograficzne kolejnych prac są uzupełniane
o streszczenia oraz pełne teksty tych rozpraw, których
autorzy wyrażą zgodę na publikację w stosownym
oświadczeniu. 

Stan bazy  na dzień 31.12.2012 - 281 rozpraw
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