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NOWE ELEMENTY BAZY AGRO



W dniu 21 wrze śnia 2009 roku została podpisana umowa

o dofinansowanie projektu pt .: „Rozbudowa i przekszta łcenieo dofinansowanie projektu pt .: „Rozbudowa i przekszta łcenie

bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno

- abstraktow ą z wykorzystaniem oprogramowania YADDA”,

pomi ędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wy ższego

a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Projekt realizowany jest od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2013Projekt realizowany jest od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2013

roku, a całkowity koszt realizacji wynosi 4 852 298,00 złoty ch.



Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

„Dotacje na innowacje  - Inwestujemy w Wasz ą przyszło ść”.

Dofinansowanie umo żliwiło zwi ększenie atrakcyjno ści                
i walorów informacyjnych bazy AGRO.



1.Skanowanie abstraktów artykułów zindeksowanych       

Nowe elementy bazy

1.Skanowanie abstraktów artykułów zindeksowanych       
w bazie, zarówno  w j ęzyku polskim, jak i angielskim,    
przy wykorzystaniu oprogramowania Optical 
Character Recognition (OCR).

2. Dołączanie abstraktów w j ęzyku polskim i angielskim   
do istniej ących i nowopowstałych rekordów bazy do istniej ących i nowopowstałych rekordów bazy 
AGRO.



3. Skanowanie bibliografii zał ącznikowej artykułów 
zindeksowanych w bazie, przy wykorzystaniu 
oprogramowania Optical Character Recognition 
(OCR).

4. Dołączanie bibliografii zał ącznikowej do istniej ących               
i nowopowstałych rekordów bazy AGRO.i nowopowstałych rekordów bazy AGRO.



5. Tłumaczenie słów kluczowych z j ęzyka polskiego na 5. Tłumaczenie słów kluczowych z j ęzyka polskiego na 
język angielski w polskich, istniej ących i 
nowopowstałych, rekordach bazy AGRO. 
W rekordach angielskich bazy słowa kluczowe 
tworzone s ą wył ącznie w j ęzyku angielskim.





6. Nowe tytuły bazy.6. Nowe tytuły bazy.
W okresie od wrze śnia 2012 do kwietnia 2013 do bazy AGRO 
przyj ęto 143 nowe tytuły w celu ich indeksowania. Ł ącznie 
baza indeksuje 1010 tytułów czasopism. Nowe tytuły 
Wydawcy zgłosili do naszej bazy po ogłoszeniu przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy ższego Komunikatu w 
sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.



7. Pełne teksty w rekordach bazy AGRO.7. Pełne teksty w rekordach bazy AGRO.
W okresie od 2012 do 2013 zawarto umowy z Wydawcami 4 4 
tytułów czasopism naukowych, w których wyra żono zgod ę na 
umieszczanie pełnych tekstów artykułów zindeksowanych w 
bazie AGRO. Tytuły s ą zróżnicowane pod wzgl ędem zasi ęgu 
chronologicznego.







8. Nowy layout bazy AGRO.
• Wprowadzenie logotypu AGRO• Wprowadzenie logotypu AGRO
• Wyniki wyszukiwania – w postaci listy skróconych opis ów 

bibliograficznych wyszukanych artykułów
• Możliwo ść rozwini ęcia opisu skróconego do pełnej jego 

wersji (opcja wydruku)















� Liczba u żytkowników różnych IP - 6 256 średnio miesi ęcznie
w 2012 roku

Wykorzystanie bazy AGRO 
przez u żytkowników

w 2012 roku (np. grudzie ń 2012 - 8 838)
W 2013 roku - średnio 12 160 miesi ęcznie (stycze ń - marzec)

� Liczba odwiedzin na stronie - 2012 rok - 258 046
2013 rok - 103 558 (stycze ń - marzec)

� Odsłony na stronie - 2012 rok 15 449 281
Odsłony na stronie - 2013 rok - 4 489 394 (stycze ń - marzec)Odsłony na stronie - 2013 rok - 4 489 394 (stycze ń - marzec)

� Liczba zrealizowanych zapyta ń na stronie:
2012 - 11 477 704
2013 - 3 412 744 (stycze ń - marzec)









Podsumowuj ąc, w ci ągu 20 lat zespół autorski
zbudował i umocnił mark ę bazy AGRO jako produktuzbudował i umocnił mark ę bazy AGRO jako produktu
i usługi informacyjnej. Zapewnił odpowiedni rozwój
do 450 000 rekordów i wzbogacanie usługi poprzez
dodawanie nowych elementów i funkcji. Wysiłek w
tworzeniu bazy AGRO spowodował, że jest ona
rozpoznawalna na rynku, zapewnia satysfakcj ę

użytkownikom poprzez jakość, spełnienie ichużytkownikom poprzez jakość, spełnienie ich
potrzeb i oczekiwa ń w europejskim sektorze usług
publicznych .



http://agro.icm.edu.pl
http://yadda.icm.edu.pl

Dziękujemy za uwag ę.


