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""Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i mo Ŝliwo ści wspóBibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i mo Ŝliwo ści wspó łpracyłpracy ””
Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10--lecia bazy danych lecia bazy danych BazTechBazTech

Bydgoszcz, 27Bydgoszcz, 27--29 maja 200929 maja 2009



Akademia Podlaska w SiedlcachAkademia Podlaska w Siedlcach

-- 20 lat kształcenia studentów niepełnosprawnych20 lat kształcenia studentów niepełnosprawnych

-- likwidacja barier architektonicznychlikwidacja barier architektonicznych

-- specjalistyczne programy i wyposaŜenie dostępne dla kaŜdegospecjalistyczne programy i wyposaŜenie dostępne dla kaŜdego



Biblioteka Główna Akademii PodlaskiejBiblioteka Główna Akademii Podlaskiej

-- w pełni dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych w pełni dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

(wykaz sprzętu dostępny na stronie: (wykaz sprzętu dostępny na stronie: www.bg.ap.siedlce.plwww.bg.ap.siedlce.pl))



Historia bazyHistoria bazy

1997 r.1997 r. –– powstanie kartoteki zagadnieniowej dotyczącej osób niepełnosprapowstanie kartoteki zagadnieniowej dotyczącej osób niepełnosprawnych;wnych;



Historia bazyHistoria bazy

2000 r. 2000 r. –– przenoszenie opisów bibliograficznych z kartoteki do bazy kompuprzenoszenie opisów bibliograficznych z kartoteki do bazy komputerowejterowej

w formacie MARC BN, a następnie udostępnienie w sw formacie MARC BN, a następnie udostępnienie w sieci lokalnejieci lokalnej

Biblioteki w tzw. wersji tekstowej bazy „ProblemyBiblioteki w tzw. wersji tekstowej bazy „Problemy Niepełnosprawnych”;Niepełnosprawnych”;



Historia bazyHistoria bazy

2005 r.2005 r. –– 27 maja posadowienie bazy na serwerze Biblioteki Głównej AP27 maja posadowienie bazy na serwerze Biblioteki Głównej AP

i udostępnienie jej w Internecie pod adresem:i udostępnienie jej w Internecie pod adresem:

www.bg.ap.siedlce.plwww.bg.ap.siedlce.pl



Tematyka bazyTematyka bazy

Zawiera materiały dotyczące osób:Zawiera materiały dotyczące osób:

-- niewidomych i niedowidzących,niewidomych i niedowidzących,

-- niesłyszącychniesłyszących i niedosłyszących,i niedosłyszących,

-- dotkniętych dysfunkcjami narządów ruchu,dotkniętych dysfunkcjami narządów ruchu,

-- niepełnosprawnych intelektualnie,niepełnosprawnych intelektualnie,

-- autystycznych,autystycznych,

-- z dysleksją z dysleksją 

oraz wieloma innymi oraz wieloma innymi niepełnosprawnościaminiepełnosprawnościami. . 

Materiały dotyczą zarówno dorosłych jak i dzieci.Materiały dotyczą zarówno dorosłych jak i dzieci.



Zawarto ść bazyZawarto ść bazy

Baza zawiera:Baza zawiera:

-- materiały wydane od 1960 roku do chwili obecnej,materiały wydane od 1960 roku do chwili obecnej,

-- publikacje polskie i wydane w Polsce prace w językach obcych,publikacje polskie i wydane w Polsce prace w językach obcych,

-- opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, ksiąŜek, fragmentóopisy bibliograficzne artykułów z czasopism, ksiąŜek, fragmentów z pracw z prac

zbiorowych i publikowanych materiałów konferencyjnych,zbiorowych i publikowanych materiałów konferencyjnych,

-- ponad 11600 rekordów (aktualizacja na bieŜąco; rocznie przybywaponad 11600 rekordów (aktualizacja na bieŜąco; rocznie przybywa

ok. 1000 ok. 1000 opisów).opisów).



Gromadzenie materiałówGromadzenie materiałów

Gromadzenie materiałów do bazy odbywa się poprzez:Gromadzenie materiałów do bazy odbywa się poprzez:

-- przeglądanie zawartości wszystkich wydawnictw wpływających do bprzeglądanie zawartości wszystkich wydawnictw wpływających do biblioteki,iblioteki,

-- przeglądanie bibliografii dotyczących róŜnych dziedzin i zagadnprzeglądanie bibliografii dotyczących róŜnych dziedzin i zagadnień,ień,

-- przeglądanie publikacji uczelni, instytutów naukowoprzeglądanie publikacji uczelni, instytutów naukowo--badawczych i innychbadawczych i innych

instytucji,instytucji,

-- przeglądanie katalogów innych bibliotek.przeglądanie katalogów innych bibliotek.

Gromadzeniem, selekcją, opracowaniem oraz wprowadzaniem opisów zGromadzeniem, selekcją, opracowaniem oraz wprowadzaniem opisów z autopsji autopsji 

zajmują się 2 osoby.zajmują się 2 osoby.



Wyszukiwanie prosteWyszukiwanie proste

Wyszukiwanie proste Wyszukiwanie proste -- według pojedynczych indeksów.według pojedynczych indeksów.



Wyszukiwanie prosteWyszukiwanie proste



Wyszukiwanie prosteWyszukiwanie proste



Wyszukiwanie zło ŜoneWyszukiwanie zło Ŝone

Wyszukiwanie złoŜone Wyszukiwanie złoŜone -- według wielu indeksów.według wielu indeksów.



Wyszukiwanie zło ŜoneWyszukiwanie zło Ŝone

Wyszukiwanie złoŜone Wyszukiwanie złoŜone -- według wielu indeksów.według wielu indeksów.



Wyszukiwanie zło ŜoneWyszukiwanie zło Ŝone

Wyszukiwanie złoŜone Wyszukiwanie złoŜone –– z moŜliwością zamaskowania końcówek (*) i zawęŜenia z moŜliwością zamaskowania końcówek (*) i zawęŜenia 

wyszukiwania rokiem wydania.wyszukiwania rokiem wydania.



Plany na przyszło śćPlany na przyszło ść

-- wprowadzenie pełnych tekstówwprowadzenie pełnych tekstów

-- zmiana oprogramowaniazmiana oprogramowania

ŹŹródło: ródło: http://http://portalwiedzy.onet.plportalwiedzy.onet.pl/4868,11127,1376560,1,czasopisma.html/4868,11127,1376560,1,czasopisma.html



DDziękujemy za uwag ę. ziękujemy za uwag ę. 

Zapraszamy do korzystania z bazy Zapraszamy do korzystania z bazy 

„Problemy Niepełnosprawnych”„Problemy Niepełnosprawnych” ..


