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• Polskie bibliograficzne bazy danych w UlrichsWeb

• Multiwyszukiwarki w polskich bibliotekach 
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• Polskie biblioteki i ich zasoby w GoogleScholar

• Polskie bazy danych w WorldWideScience.org



Polskie bazy? w UlrichsWeb

Dostęp: 06 kwietnia 2013  r.

Agro-Agen
Baztech



Bibliografia Publikacji Pracowników Naukowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie



Zasoby Polskich bibliotek w Ulrich’sWeb
• Wg typu treści: 42 bibliografie

• Wg typu periodyku:
– 2 bazy danych, 

– 4 streszczenia/indeks (w tym 2 bazy danych) ,

– 22 katalogi,

Dane dot. bibliografii i baz danychDane dot. bibliografii i baz danych

• niekompletne 

• nieaktualne

• niejednoznacznie opisane i przyporządkowane

______________________________________________

• błędy i nieścisłości w bazie, błędy w tłumaczeniu

• aktualizacja?



Multiwyszukiwarki w polskich bibliotekach
Biblioteka Produkt Data 

udostępnienia

Okres wdrażania Odp.

Uniwersytet Warszawski EDS 04.2011 wydłużony 
(początkowo jako
inst. test.)

T

Uniwersytet Szczeciński EDS 04.2013 nie dot. ~

Politechnika Wrocławska EDS 05.2012 1 mies. T

Politechnika Lubelska EDS 09.2012 1 mies. T

Gdański Uniwersytet Medyczny EDS 01.2013 3 mies. T

Ankieta: kwiecień 2013

Pomorski Uniwersytet Medyczny EDS 01.2013 1 mies. ~

Instytut Medycyny Pracy EDS 01.2012 3 mies. T

Uniwersytet Ekonomiczny,  Wrocław EDS 01.2013 ok. 3 mies. ~

Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław EDS 04.2013 nie dot. N

Politechnika Śląska PRIMO 01.2012 12 mies. T

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna PRIMO 04.2012 komentarz T

Politechnika Warszawska SUMMON 04.2012 4 mies. T

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań SUMMON 10.2012 6 mies. T



Indeksowane polskie zasoby 
EDS • Katalogi bibliotek: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej, 

Politechniki Lubelskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu 

• Biblioteki cyfrowe: Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Warszawskiego e-

BUW (biblioteka cyfrowa via katalog online),

• Polskie zasoby z baz  i serwisów OA

PRIMO • Katalogi Bibliotek: Politechniki Śląskiej, Katalog Centralny systemu 
Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej (zawiera dokumenty zgromadzone przez 
27 bibliotek pedagogicznych)
• Biblioteki cyfrowe: BC Politechniki Śląskiej, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa• Biblioteki cyfrowe: BC Politechniki Śląskiej, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Bazy danych: Arianta, BazEkon, IBUK.pl, Bazy bibliograficzne EDUKACJA i 
DOLNY ŚLĄSK- edukacja regionalna, SYMPOnet, FBC (pośrednio, przez 
Europeanę)
• Repozytoria: RePolis – Repozytorium prac naukowych i rozwojowych 
Politechniki Śląskiej, AMUR – Repozytorium UAM
• Polskie zasoby z baz i serwisów OA (DOAJ, HathiTrust, MEDLINE)
Zostały zaindeksowane te zasoby, o które poprosili klienci i do których PRIMO 
otrzymało dostęp.

SUMMON • Katalogi bibliotek: UAM, 
• Biblioteki cyfrowe: AMUR – Repozytorium UAM, Wielkopolska Biblioteka 
Cyfrowa (WBC), 
• Polskie zasoby z baz i serwisów OA



Polskie zasoby w multiwyszukiwarkach

Biblioteka TAK NIE

Uniw.Warszawski Kat., BC , Repoz.UW, Czyt.Czas.Prawniczych, 
BazHUM, BazTech,

Uniw. Szczeciński x

PWroc Kat., DBC, Repoz.ENY FBC, BazTech, BazEkon, BazHum, 
PSJC, AGRO, CEJSH,ibuk

P Lubelska Kat, BC BPPPL, InfoNET

GUMed Kat GUMed Repoz.BPHabiDoktGUMed, GUMed Kat GUMed Repoz.BPHabiDoktGUMed, 
BPMagist,i Lic.,PBL, PBC,ibuk

PUM, Szczecin x x

IMP x

UE,  Wrocław Kat. BC, BazEkon, ibuk

Politechnika Śląska Kat ., BC, Arianta, ibuk BazTech

DBP Kat. 27 bibl, Bibliogr Dln.Śl., 
Edukacja

x

Politechnika Warsz. Kat., BC, BazTech, ibuk

UAM Kat. ,DBC, Repoz.



Aktualizacja zasobów lokalnych

Biblioteka aktualizacja widoczna

Uniwersytet Warszawski raz w miesiącu (BUW) od razu (małe opóźn.)

Uniwersytet Szczeciński x x

Politechnika Wrocławska codziennie następny dzień

Politechnika Lubelska co 2 tygodnie do 24 godz

Gdański Uniwersytet Medyczny raz w tygodniu brak danych

Pomorski Uniwersytet Medyczny x xPomorski Uniwersytet Medyczny x x

Instytut Medycyny Pracy x x

Uniwersytet Ekonomiczny,  Wrocław b.d. b.d

Politechnika Śląska codziennie następny dzień

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna codziennie następny dzień

Politechnika Warszawska raz w miesiącu 2-3 tygodnie

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań codziennie do 7 dni



EDS - komentarze

• Ciągle nie jesteśmy zadowoleni z działania EDS, ale na pewno nie 
będziemy w najbliższym czasie podejmować decyzji o zmianie - sami 
do końca nie wiemy co nam się podoba, a co nie.

• Pozytywnie zaskoczyła nas szybkość wdrożenia i działanie narzędzia, 
bardzo dobrze funkcjonujący w multiwyszukiwarce lokalny katalog OPAC, bardzo dobrze funkcjonujący w multiwyszukiwarce lokalny katalog OPAC, 
stały dobry kontakt z dostawcą

• Negatywnie – wystąpiły (i nadal występują) problemy z linkowaniem
z pełnotekstowymi subskrybowanymi dokumentami

• Generalnie, jesteśmy zadowoleni z działania narzędzia oraz ze współpracy
z EBSCO



EDS (cd.1)

• Nie udała się konfiguracja połączenia z serwerem Z39.50, która 
umożliwiłaby uaktualnianie rekordów z katalogu w czasie rzeczywistym

• Pozytywnie zaskoczyła nas możliwość dotarcia do pełnych tekstów w 
zasobach FBC

• Negatywnie – brak usuwania wielokrotnych wyświetleń tego samego • Negatywnie – brak usuwania wielokrotnych wyświetleń tego samego 
dokumentu z różnych źródeł

• Zaletą EDS jest możliwość eksportowania rekordów pochodzących z 
naszego katalogu bezpośrednio do programu zarządzania bibliografią np. 
EndNote Web

• Wszystko w terminach, bardzo dobra współpraca



PRIMO - komentarze

• Pozytywnie zaskoczyły nas możliwości techniczne
i funkcjonalność produktu; negatywnie – długotrwałe 
wdrażanie produktu oraz problem z uzyskaniem danych 
od dostawców baz

• Współpracujemy z firmą Aleph Polska od 11 lat. Jesteśmy
z niej bardzo zadowoleni. Primo było pierwszym wdrożeniem 
w Polsce, stąd czasem musieliśmy czekać na postulowane 
zmiany



SUMMON - komentarze

• Zaskoczyła nas mała liczba korzystających z multiwyszukiwarki, do której dostęp 
jest otwarty i która była promowana na wielu szkoleniach  [w 2013 średnio ok. 
550 wejść i 2200 wyszukiwań/mies.]

• Brak oczekiwanych rezultatów wyszukiwania, multiwyszukiwarka przeszukuje 
przede wszystkim pełne teksty, a dla nas ważniejsze są bazy bibliograficzne; 
konektory to zbyt słabe wyszukiwanie i często nietrafione

• Mamy zastrzeżenia co do wdrożenia indeksu słów kluczowych w jęz. polskim
w całości, ponieważ występują różnice w rezultatach wyszukiwania w katalogu
i w Summonie

• Pozytywnie zaskoczyła nas współpraca z firmą, szybkie rozwiązywanie problemów

• Zaskoczenie negatywne? - brak 



Inne pytania

• Dostawcy: 

– formaty danych

– trudności w indeksowaniu polskich źródeł

• Użytkownicy:• Użytkownicy:

– Czy uruchomiono wszystkie przewidziane umową 
funkcje?

– czy i na kiedy planuje się włączenie  do 
przeszukiwania wymienionych lokalnych zasobów?

– Czy są przeszukiwane katalogi innych bibliotek?



Przegląd stron www bibliotek

• Lokalizacja multiwyszukiwarki

• Wykaz zasobów przeszukiwanych i pomijanych

• Pomoc

• Dostęp dla osób niezarejestrowanych• Dostęp dla osób niezarejestrowanych

• Różnice w rezultatach wyszukiwania 
realizowanego przez gości i zarejestrowanych 
użytkowników bibliotek

NIE:    porównanie rezultatów wyszukiwania
w różnych wyszukiwarkach







Wyniki wyszukiwania

7 wyników



26 wyników

TAK SAMO  z UAM





Google Scholar





Zasoby dostępne w Primo:

� Katalog biblioteczny OPAC WWW
� Arianta
� American Chemical Society (ACS)
� American Institute of Physics (AIP)
� American Physical Society (APS)
� Directory of Open Access Journal (DOAJ)
� EBSCOhost� EBSCOhost
� Elsevier – Science Direct
� Emerald
� Ibuk
� Institute of Electrical and Electronic Engineer (IEEE)
� ISI Web of Knowledge / Web of Science
� Institute of Physics (IOP)
� Knovel Corporation (K-essentials)
� PROLA
� RSC Publishing
� SIAM Journals
� Springer Link
� Wiley Online Library



Bazy aktualnie niedostępne w Primo /zasoby należy 
osobno przeszukiwać w zakładce E-źródła/:

● Biblioteka Cyfrowa Politechniki 
Śląskiej

● Repozytorium Cyfrowe Politechniki 
Śląskiej

● BazTech

•EMIS – European 
Mathematical Information 
Service

•Espace Preces
• Escpacenet

● Baztol

● Dorobek Pracowników Politechniki 
Śląskiej

● Elektroniczna Biblioteka Norm

● Elektronische Zeitschriften Bibliothek

● Emerging Markets Information 
Service (EMIS)

• Escpacenet
• Legalis
• MathSciNet
• Reaxys
• SciFinder
• Scopus
• SIGMA-NOT
• Zentralblatt Math



11 wyników



Tu poprosić w PŚ
31 wyników

Z  Biblioteki PŚ













BookFind - Premier Service

Career and Technical Education

Counseling and Psychotherapy Transcripts, 
Client Narratives, and Reference Works

Counseling Therapy in Video

Czytelnia Czasopism Prawniczych on

Dawsonera

Dissertation and Thesis (Proquest)

EMIS - Poland (Emerging Markets Information
Service)
Factiva

Bazy, których
nie przeszukuje 

multiwyszukiwarka

Wykaz wszystkich baz 
udost ępnianych na UW

E-booki

Biblioteki 
cyfrowe

Factiva

ibuk

International Mediaval bibliography
Brepolis
Lex Omega

Library of Latin Texts / Brepolis

MyiLibrary

Nature - portal

Oxford Dictionaries Online

Oxford English Dictionary

SpringerMaterials - The Landolt-Bornstein
Database

















Wyniki wyszukiwania

46 wyników



Z Biblioteki PK

71 wyników



Wyniki wyszukiwania



?

49 wyników

Linki do zasobów Linki do zasobów 
bibliotek 

– kolejno ść 
wyświetlania



Google Scholar: Bibliotekarze – pomóżcie 
odkrywać zasoby biblioteczne czytelnikom!

Program linków bibliotecznych Wyszukiwarka bibliotek

„W przypadku bibliotek udostępniających 
swoje zasoby przy użyciu narzędzia 
rozpoznawania linków oferujemy teraz 
możliwość umieszczenia linków do tych 
zasobów na stronie z wynikami wyszukiwania 
Google Scholar.”

W przypadku bibliotek udostępniających 
katalogi zasobów w programie OCLC Open
WorldCat dla każdej książki w wynikach 
wyszukiwania Google Scholar wyświetlamy link 
prowadzący do bazy danych Open WorldCat, w 
której użytkownicy mogą znaleźć miejscową Google Scholar.” której użytkownicy mogą znaleźć miejscową 
bibliotekę dysponującą tą książką.

„Użytkownicy korzystający z biblioteki w 
kampusach szkół uczestniczących w programie 
mają do dyspozycji dodatkowe linki w 
wynikach wyszukiwania Google Scholar. 
Ułatwiają one dostęp do zasobów biblioteki. 
Prowadzą do serwerów biblioteki, które z kolei 
kierują użytkowników do pełnej wersji pracy.

Wszystkim użytkownikom usługi Google 
Scholar obok wyników wyszukiwania książek 
wyświetlany jest link Wyszukiwarka bibliotek. 
Kliknięcie tego linku kieruje użytkownika do 
systemu WorldCat, w którym można znaleźć 
listę pobliskich bibliotek dysponujących 
poszukiwaną książką.



Możesz wybrać preferowane biblioteki, których zasoby 
będą wyświetlane na w pierwszej kolejności



Przykładowy rezultat wyszukiwania  w GoogleScholar, odsyłąjący do zasobu biblioteki



GoogleScholar: Wydawcy – dołączcie swoje 
publikacje do programu Google Scholar!

„ Wersje dzieła są grupowane w celu poprawienia jego pozycji w rankingu.

(…)

• Pełny tekst wydanej publikacji, o ile został zaindeksowany, stanowić 

będzie wersję główną.będzie wersję główną.

(…)

• Wydawcy mają kontrolę nad dostępem do swoich artykułów.

(…)

• Dla użytkowników Google dostępne musi być co najmniej pełne 

streszczenie. ”



WorldWideScience.org

• Federacja krajowych portali naukowych – wspólne 
przeszukiwanie w czasie rzeczywistym zgłoszonych  baz 
danych  i portali naukowych z 70 krajów

• Bieżące tłumaczenie z/na 10 języków (MS Translator): 
angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, 
koreański,  niemiecki, portugalski, rosyjski

• Dostęp do pełnych tekstów: przeważają  otwarte zasoby 

U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information;
The International Council for Scientific and Technical Information is a primary 
sponsor in the WorldWideScience Alliance





(…)

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 



Wyniki wyszukiwania



Przykład opisu dokumentu znalezionego w 
CERN za pomocą WorldWideScience.com



Więcej informacji w referacie pod tym samym tytułem.
Serdecznie zapraszam do lektury ;-)

marzec 2009 r.
Biblioteka Jagiellońska
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