Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki

w sprawie korzystania pracownik6w UwB z elektronicznych baz danych
uchwalona dnia 22.05.2009 r.

Senacka Komisja ds. Nauki dzialaj4c na podstawie ust. 2 pkt. 6 uchwaly nr 690 Senalu

Ijniwersytetu w Bialymstoku

z

dnia 24 wrzesnia 2008

dzialania Senackiej Komisji ds. Nauki UwB

r. w

po

sprawie powolania izakresu

przeanalizowaniu sprawozdanra

przygotowanego przez Bibliotekg Uniwersyteckq dotyczEccgo wykorzystania elektronicznych
baz danych stwierdziia, 2e czg(;6 baz danych jest w spos6b minimalny wykorzystywana przez

pracownik6w IJniwersytetu.

Komisja wyraZa opiniE, 2e na 'vqrdzialach Uniwersytetn nalezy podjqi dzialanta
z,mierz,ajqce do rozpropagowania wsr6d pracowniktlw wydzial6w celowosci i mozliwo(ci
korzystania z elektronicznych baz danych dostppnych w sieci Uniwersytetu (do wigkszorici
baz mo2liwy jest r6wnie2 dostgp z komputer6w domowych).

Komisja zwraca sig

z

apelcm do Wladz Wydzial6w

o

zachqcenie pracownik6w

do korzystania z nowoczesnych baz danych zawieraj4cych opisy bibliograficzne, abstrakty

ipelne teksty czasopism naukowych

z

r62nych dyscyplin naukowych. opis zawartosci

elektronicznych baz danych przedstawiony jest w tabeli.

Przcwodnicz4ca Scnackiej Komisji ds. Nauki

L,To*"t,

dr hab. Beata

'wic2. pro1. [JwB
wska-Zylkiewic

DoslQp

Baza

ABI/lnform Complete -

dostQp do opisow bibliograficznych, abstraktow
tckslow czasopism t. dzicdzin5 ekonomii.

i

pelnych

siei UwB,
oom

A( S Publicalions - serwrs uydawnicl\\a American Chernical Societl. Olerujc do\lep do:

o
r
o

pelnych tckstow 34 czasopism naukowych z zakresu chemii i nauk pokrewnych
Chemical & Iingineering News Online
rocznik6w archiwalnych czasopism w pelnym zakresie

AIP/APS

serwrs wydawnrctw American Institule

of

siei UwB.
dom

Physics oraz Amcrican Physical

Society.

udostQpnia 8 tytul6w czasopism
rocznik6w archiwalnych:

AIP

.
.
.
.
.
.
r
.

t.

dzredziny

fizyki wraz z pelnym

zakresem

Applied Physics Letters
Chaos

Journal of Applied Physics
Journal of Chemical Physics

Joumal of Mathematical Phvsrcs
I)hysics of F luids

siei tJwB,

Physics of Plasmas

dom

Review of Scientific Instruments
American Physical Society (APS) - udostgpnia 7 t),tulow czasopism:
. Physical Review A
. Physical Review B
o Physical Review C
r Physical Revicw D
. Physical Review E
. Physical Review Lefters
. Rcview of Modem Physics

AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY - dostQp z dziedziny matematyki
i informatyki do:

.
r
.
.
r
.
o

Conformal Ceometry and Dynamics
Representation Theory
'l'ransactions of the AMS
Notices of the American Mathematical Sociely
Bulletin of the American Mathematical Society
Electronic Research Announcements ofthe AMS (1995-2007)
AMS Books Online

Instytut
Matcmatyki

BEILSTEIN - gromadzi

dane o wszelkich organicznych zwiqzlach chemicznych. Jest ona
sprzE2ona z baz4Gmelin, kt6ra zawiera podobne informacje o ok.400 000 zwi4zkow

nieorganicznych. Baza umozliwia szukanie zwiqzkow chemicznych po wzorze
strukturalnym. nazwie systematycznej, handlowej izwyczajowej, a takze wyszukiwanic
zwiqzkriw o zadanych wlasno5ciach. lstnieje tez mozliwoSi wyszukiwania calych grup
zwi4zk6w spelniaj4cych okre6lone kryteria (np: posiadajacych okreSlony fragment
strukturalny) oraz reakcji z udzialem wielu substratow i produktow.

Instytul
Chemii

EBSCO lllcctronic Information for Librarics Direct - elFL Direct udostqpnia bazy
z dziedziny humanistyki, nauk spolecznych, biologii, techniki, ekonomii
igospodarki, medycyny i ochrony zdrowia. Bazy zawieraj4 l4cznie pelne teksty ponad

czasopism
I

0.000 czasopism naukowych, periodykow, gazet, inlbrmatorow. broszur. streszczei.
o Academic Search ComDlete

'r
.
.
o
.
.

Agricola

siei UwB.

Business Source Completc

dom

llconl-it with Full Text
ERIC
CreenF'l LE

llealth Sourcc - Consumer Edition
Health Source: NursindAcademic Edition

.
.
.
o
.
r
o

Ilumanities Intemational Comple te
Library, Information Science &'Iechnolog! Abstracts

l\IasterFI[.EPrcmier
|\IEDLINE
Newspaper Source
Rcgional Business News

SocINDEX with Full Text

LSEVI ER/ScienceDirect - ser!1er ICM zawiera clektroniczne rrcrsje czasoPism
naukowlch Elsevier. w tym spisy lresci. dane bibliograticzne, abstrakty oraz pelne teksty
artykul6w wraz z grafikq. Baza ScienceDirect zawiera takze pelne teksty czasopism siei UrvB,
wldawnictw Acadernic Press oraz flarcourt Health Science przede \\szystkim z zakresu dom
E

nauk technicznych, chemii, fizyki i matematlki, ekonomii oraz nauk przyrodniczych
imedl"czn)ch.
TNSPEC na serwerze ICM produkowana przez Institution of Engineering and
Technology. UdostQpnia literaturq naukotvq z dziedziny fizyki, elektroniki' technologii siei UrvB.

i innych dziedzin iniynierii. Baza zawiera dom
jak:
materialowa, oceanografla. fiz-'-ka jildrolva.
inzynieria
na
lakie
tematydane
ro$niez
gcotiz) ka. biotizyka i inzynieria biomcdyczna.
elektronowej, informatyki, komunikacji

PHYSICAL REVIEW ONLINE ARCHIVE (PROLA) pelnotekstove

wersje

archiwalnych numcrow czasopistn rvydawan,"-ch przez American Physical Socicty.
Baza zawie ra nastQpuJqce czasoplsma:

r
r
.
r
.
.
.
.

Physical Review Letters (1958-1997)
Phy-sical Revicw Series l(1893-1912)
Ph)sical Review Series Il ( l9l3-1969)
Physical Review Series Ill A IB (od roku 1970)
Physical Review Series lllC+D (1970-1977)
Physical Review Series lll E ( 1993- 1997)
Reviews ofModem Physics (od roku 1929)

siei UwB,
dom

Physical Review Special Topics (od roku 1998)

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY to baza zawieraj4ca:

o
.
.

peln4 kolekcjg czasopism RSC
kompletne archiwum czasopism z lat l84l-2000
dostQp do baz danlch

Bazy danlch RSC:

.
.
o
.
.
.
r
.

Analltical Abstracts
Catal)sts & Catalysed Reactions
Chemical Hazards in Industry
ChromatographyAbstracts
Laboratory Hazards Bulletin
l\lass Spectrometry Bulletin
Vethods in Organic Slnthcsis
Natural Product UDdatcs

siei UwB.
dom

i Rozuoju - Organisation for
Economic Co-operation and Development) zawiera ksi4zki. raportl. roczniki.
Jokurnenty roboczc. periodlki i bazy- dan)clr l\!orzone rv rlmach OECD - 20
lcnratycznych kolckcii ksiqzek. pcriodlki. rnaterialy reterencljnc. bazy danlch llrA siei tJ \! Il.
(lnternational Encrgy Agency - lvl iqdzl narodorva Agencia Iincrgii). Baza obe'imu.ic donl
rolnictrvo. edukacja. cnergia atomowc! ckoklgia, tcchnologie informacyjne, podatki,
roz$oj obszard* wicjskich imiejskich, ir6dla i m€tody statyst)czne. nauka a takte
zagadnienia spolcczn€. m igracja izdronie.
SourccOECD (Organizacja Wsp6lpracy Gospodarczej

SPRINGER na scrwcrze ICM to blza. zawieraitlca eleklronicznc rrcrsie czasopism
rvrdau'anlclr plzcz wydawnictrvo Springcr Verlag z zakrcsu ntuk technicznych,

ekonomicznl'ch, matemat)czn]ch, med)'cznych, chemicznvch. biologicznrch, siei l.lu Il.
iDformat\ki. in2]nierii, ochronl (rodorriska, fi21.'ki i astrononlii. la$icra rd\\nie2 dom
czasupisrna lrdarranc rvczeSnici przcz Klurrer .'\cltlemic Publishcr. I'olqczona liolckcja
S

pringcr-K lu\r er udostfpn ia tcz

nu

nrcr-J

ittchi$illnc czasopism od I997r.

