CEEOL - Central and Eastern European Online Library [ONLINE]
CEEOL udostępnia zawartość ponad 519 tytułów (w tym ponad 70 polskich)
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki
Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych
w Europie. Zawiera także 15 czasopism wydawanych przez Uniwersytet Śląski.
Zasób czasopism jest stale wzbogacany.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

DOAJ - Directory of Open Access Journals [WOLNY DOSTĘP]
Portal utworzony przez Lund University Libraries zawierający pełnotekstowe, naukowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie. Zakres
tematyczny obejmuje większość dyscyplin akademickich.
Emerald Management Xtra95 [ONLINE]
Kolekcja 95 czasopism wydawnictwa Emerald. Zakres tematyczny zasobu to
głównie zagadnienia ekonomii, zarządzania, marketingu, biznesu i prawa,
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz zarządzanie nauką i informacją.
Obecnie kolekcja liczy ponad 45 000 artykułów, a także recenzje i abstrakty z
ponad 300 czasopism biznesowych, recenzje książek, wywiady z czołowymi
postaciami świata akademickiego i biznesu.
HeinOnline - The Law Journal Library [ONLINE]
The Law Journal Library jest kolekcją pona 1250 czasopism
angielskojęzycznych z zakresu prawa i dyscyplin pokrewnych. Czasopisma
indeksowane są od pierwszego woluminu danego tytułu do najnowszego
numeru udostępnianego w wersji pełnotekstowej przez wydawcę. Bazę można
przeszukiwać wg tytułu artykułu, autora, tematyki, kraju wydania, a także
można sprawdzać cytowania artykułów.

ELEKTRONICZNE
ŹRÓDŁA
INFORMACJI

Internetowe archiwa dzienników polskich [JEDNOSTANOWISKOWA]
Czytelnia Czasopism Biblioteki UŚ posiada dostęp do internetowych,
pełnotekstowych archiwów następujących dzienników polskich: Gazeta
Prawna, Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita. Dostęp na miejscu w Czytelni,
na hasło wprowadzone przez dyżurującego bibliotekarza.
Nature i Science [ONLINE]
NATURE udostępniane jest z serwera wydawcy Nature Publishing Group i
licencja pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych
(tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010).
SCIENCE udostępniane jest z serwera wydawcy American Association for
the Advancement of Science, licencja pozwala na dostęp do rocznika bieżącego
i archiwów od 1997 roku.
Royal Society of Chemistry [ONLINE]
http://www.rsc.org
Dostęp do 26 tytułów czasopism z zakresu chemii w ramach konsorcjum
Royal Society of Chemistry. Archiwum zawiera tytuły za lata 1841-2004.

http://www.bg.us.edu.pl
Katowice 2010

CZASOPISMA

INFORMATORIUM
Lokalizacja: Katowice, ul. Bankowa 14, p. 413 (parter)
tel: 32-359-17-45
e-mail: bgoin@bg.us.edu.pl
http://www.bg.us.edu.pl
Czynne w godzinach:
- poniedziałek - piątek: 830 - 1800
- sobota: 830 - 1500
Usługi Informatorium:
• wyszukiwanie i udostępnianie źródeł informacji niezbędnych w pracy
naukowej i dydaktycznej,
• udzielanie informacji bibliograficznych i rzeczowych w oparciu o posiadane
źródła drukowane, komputerowe bazy danych i Internet,
• pomoc w korzystaniu z zasobów Biblioteki UŚ
• lokalizacja poszukiwanych wydawnictw w bibliotekach krajowych i zagranicznych,
• prowadzenie szkoleń dla zgłoszonych grup użytkowników w zakresie
korzystania z komputerowych baz danych.
W Informatorium znajdują się 24 stanowiska komputerowe z dostępem do
posiadanych przez Bibliotekę UŚ baz danych, czasopism elektronicznych oraz
internetowych źródeł informacji naukowej (w tym jedno stanowisko
przystosowane dla osób niedowidzących). Informatorium dysponuje zbiorem
podstawowych, drukowanych informatorów bibliograficznych i adresowych.
Stanowiska komputerowe znajdują się także w pozostałych czytelniach
Biblioteki UŚ.
Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych w BUŚ znajdują się na stronie
domowej BUŚ: www.bg.us.edu.pl, pod „Regulaminy”.

SZKOLENIA
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego proponuje zajęcia dla studentów,
doktorantów oraz pracowników naukowych w zakresie korzystania ze źródeł
elektronicznych rozpowszechnianych w sieci Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia
w grupach od 8 do 12 osób będą prowadzone w sali komputerowej BUŚ (ul.
Bankowa 14, p. 428). Terminy do ustalenia w Oddziale Udostępniania
i Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, pokój 427, w godz.
800 - 1430, tel. 32-359-17-45, e-mail: akaszper@bg.us.edu.pl.

Dostęp ze strony Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego pod adresem:
http://www.bg.us.edu.pl (w menu pod: „Czasopisma”).
Przypominamy, że przy korzystaniu z czasopism elektronicznych
obowiązują takie same zasady dotyczące praw autorskich jak przy
korzystaniu z czasopism drukowanych. Szczegółowe zasady
korzystania z czasopism elektronicznych określają licencje.
A to Z - Zbiorcza Lista Czasopism Elektronicznych [ONLINE]
Zbiorcza lista czasopism elektronicznych UŚ, zawierająca wszystkie tytuły
dostępne w serwisach prenumerowanych przez UŚ (ok. 20 tys.), a także z
wybranych platform w wolnym dostępie. Czasopisma można wybierać wg
indeksu poszczególnych serwisów, wg tytułów alfabetycznie i dziedzinowo lub
korzystać z wyszukiwarki wg tytułu czasopisma, wydawcy i ISSN.
EBSCOhost (EIFL Direct) [ONLINE]
http://search.epnet.com
Umożliwia korzystanie z elektronicznych czasopism pełnotekstowych
indeksowanych w następujących bazach:
Academic Search Complete, Business Source Complete, Master FILE
Premier, NewsPaper Source Plus, Regional Business News.
Łącznie ok. 10 tys. tytułów z różnych dziedzin wiedzy.
Science Direct - Polskie konsorcjum Elseviera [ONLINE]
http://vls.icm.edu.pl/ss.html
http://www.sciencedirect.com
W bazie znajdują się 1700 tytułów bieżących czasopism wydawnictwa
Elsevier oraz archiwa ponad 100 tytułów niekontynuowanych.
Zakres chronologiczny obejmuje w większości tytułów woluminy od 1995
roku. Zakres tematyczny czasopism obejmuje głównie nauki ścisłe, a także w
ograniczonym zakresie nauki społeczne i humanistyczne.
Springer [ONLINE]
http://vls.icm.edu.pl
http://www.springerlink.pl
Zbiór czasopism obejmujący 1862 tytułów wydawnictwa Springer od 1996 r.
Na serwerze wydawcy dostęp do całości archiwum. Zakres tematyczny
obejmuje głównie nauki ścisłe, w ograniczonym zakresie nauki społeczne i
humanistyczne.
ARIANTA - Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne
[WOLNY DOSTĘP]

Baza zawiera informacje oraz linki do ok. 2660 tytułów polskich czasopism
elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do
pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych
stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Baza jest przygotowywana przez
pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.

-2-

- 15 -

World Biographical Index

[ONELOG]

Skumulowany indeks 29 narodowych archiwów biograficznych opracowanych
na podstawie wszelkich dostępnych słowników i opracowań biograficznych przez
wydawnictwo Saur. W indeksie zgromadzone są krótkie biogramy ponad 3,5
mln postaci historycznych z Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Indeks można
przeszukiwać wg nazwisk, zawodów, roku urodzenia i roku śmierci, źródła
biograficznego, kraju. Pełne, zebrane biogramy z różnych historycznych źródeł
są dostępne na mikrofiszach w Pracowni Zbiorów Specjalnych BUŚ.

KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE
IBUK.PL [ONLINE]
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zakupiła dostęp do książek
elektronicznych wydawnictwa PWN z zakresu nauk matematycznoprzyrodniczych, społecznych i humanistycznych. Z zakupionych książek można
korzystać bezpośrednio z poziomu przeglądarki www z komputerów sieci
uczelnianej, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego.
Oprogramowanie wymaga włączonej usługi Javascript. Przejście do czytania
odbywa się bezpośrednio ze strony katalogu. Przy pozycjach, do których
uczelnia ma dostęp, pojawia się przycisk "czytaj". Każdy tytuł może przeglądać
5 użytkowników jednocześnie. System nie zezwala na kopiowanie i drukowanie
treści książek.
Książki elektroniczne SpringerLINK [ONLINE]
Na platformie SpringerLINK jest dostępny zbiór 3009 tytułów książek
wydanych w roku 2005, głównie z zakresu fizyki i astronomii (około 530
pozycji), matematyki i statystyki (około 500 pozycji), informatyki (około 1600
pozycji), a także nauk społecznych i humanistycznych (około 280 pozycji). W
tym zbiorze znajduje się także 10 wydawnictw encyklopedycznych. 17 tytułów
serii wydawniczych dostępnych pełnotekstowo od pierwszego roku wydania do
2008, głównie z zakresu fizyki, chemii, informatyki, biochemii.

Zasady funkcjonowania źródeł elektronicznych
rozpowszechnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego
Dostęp do baz danych i innych źródeł elektronicznych
rozpowszechnianych w sieci komputerowej Uniwersytetu Śląskiego
uzależniony jest od nośnika i wymogów licencji.
Poniżej podajemy oznaczenia informujące o rodzaju dostępu jakie
znajdują się przy źródłach elektronicznych:
1. [ONLINE] - dostęp w obrębie sieci komputerowej Uniwersytetu
Śląskiego, aktywny po kliknięciu w nazwę bazy. Nie wymaga
odrębnego logowania.
2. [ONELOG] - dostęp przez system OneLog, umożliwiający
korzystanie sieciowe z baz na dyskach CD-ROM lub z baz z ograniczonym dostępem. Każda jednostka Uczelni ma przyznany ID
i hasło, na które należy się logować do systemu. Lista haseł jest
umieszczona na stronie BUŚ.
3. [JEDNOSTANOWISKOWA] - dostęp tylko na wyznaczonych
stanowiskach komputerowych w wyznaczonych bibliotekach.
4. [WOLNY DOSTĘP] - bazy udostępniane w Internecie bezpłatnie,
włączone do listy baz prenumerowanych ze względu na ich
przydatność dla naszego środowiska akademickiego.
Uwaga! W sieciowym systemie rozpowszechniania OneLog znajdują
się wszystkie bazy dostępne w systemach 1, 2 i 4 oraz czasopisma
elektroniczne.
System OneLog pozwala także na dostęp do zasobów elektronicznych UŚ użytkownikom łączącym się z komputerów zlokalizowanych
poza siecią Uniwersytetu Śląskiego. Warunkiem założenia konta
indywidualnego systemu OneLog jest wypełnienie karty użytkownika
i podpisanie deklaracji zobowiązującej do przestrzegania praw autorskich i wymogów licencji. Konto można założyć w Informatorium BUŚ,
p. 413, ul. Bankowa 14, Katowice.

International Tables for Crystallography [ONLINE]
Podstawowe źródło informacji dla krystalografii, składające się z 8
woluminów zawierających artykuły i tabele danych związane z badaniami w
dziedzinie krystalografii i zastosowaniami metod krystalograficznych w obrębie
badań nad strukturą i własnościami materiałów. Szczególny nacisk jest
położony na symetrię, metody dyfrakcji, techniki oznaczania struktury
kryształów oraz fizyczne i chemiczne własności kryształów.
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Zasady dostępu do licencjonowanych źródeł
elektronicznych
Korzystanie z baz danych i czasopism elektronicznych
rozpowszechnianych w sieci komputerowej Uniwersytetu
Śląskiego jest związane z przestrzeganiem wymogów licencji i
respektowaniem praw autorskich. Biblioteka Uniwersytetu
Śląskiego podpisuje oddzielne licencje na korzystanie z baz
danych, serwisów i pojedynczych tytułów czasopism
elektronicznych, które szczegółowo określają, kto i w jakim
zakresie może korzystać z licencjonowanego zasobu.
Ze źródeł objętych licencją mają prawo korzystać
pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, inni pracownicy
etatowi oraz kontraktowi Uniwersytetu Śląskiego. Zezwala się na
udostępnianie zbiorów użytkownikom publicznym, korzystającym
z bibliotek sieci uczelnianej. Autoryzowany użytkownik ma prawo
korzystać z zasobów elektronicznych do własnych celów
naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych, drukować i
przegrywać w ograniczonych, rozsądnych ilościach artykuły,
rekordy lub fragmenty. Wyszukany materiał może być używany
do sporządzania raportów, notatek, materiałów dydaktycznych,
pod warunkiem, że będzie podane źródło każdego dokumentu.
Zabrania się znacznego lub systematycznego powielania
zasobów elektronicznych, tworzenia lokalnych archiwów,
używania programów typu "spider", "web-crawling" i innego
oprogramowania służącego do ciągłego i automatycznego
wyszukiwania zawartości dostępnej w trybie online.
Pełne teksty licencji na dostęp do baz danych i czasopism
elektronicznych zgromadzone są w Oddziale Udostępniania i
Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, a także
są dostępne na stronach baz danych i czasopism online ("Terms
and Conditions"). Korzystanie z baz danych i czasopism
elektronicznych jest stale monitorowane na serwerach, z których
dany materiał jest udostępniany i każde przekroczenie warunków
licencji powoduje zablokowanie dostępu.
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Science Citation Index Expanded (1945-)

[ONLINE]

Science Citation Index Expanded jest bazą danych z zakresu nauk ścisłych
obejmującą zawartość ponad 6650 czasopism naukowych ze 150 dyscyplin.
Baza umożliwia szczegółowe poszukiwanie literatury na określony temat lub
określonego autora oraz sprawdzenie cytowań prac naukowych. Jest
uaktualniana co tydzień. Dostęp na serwerze ICM (od 1996) oraz Web of
Science.
SCOPUS

[ONLINE]

Baza abstraktowa i cytowań, indeksująca ponad 18 000 tytułów czasopism
naukowych ponad 5000 międzynarodowych wydawców, a także materiały
konferencyjne i serie wydawnicze. Obecnie w bazie znajduje się 40 mln
rekordów, w tym: 20 mln rekordów od 1996 roku, 20 mln rekordów sprzed
1996 roku, przy czym najstarsze rekordy pochodzą z 1823 roku. Scopus
zawiera także 435 mln źródeł internetowych oraz informacje o 23 mln
patentów. Zakres tematyczny bazy: nauki ścisłe, nauki społeczne i
humanistyczne.
Social Sciences Citation Index (1956-)

[ONLINE]

Baza obejmuje zawartość 2800 wiodących światowych czasopism
naukowych z zakresu nauk społecznych (ponad 50 dyscyplin). Dodatkowo
zawartość bazy uzupełniają artykuły z zakresu nauk społecznych wybrane
z 3600 tytułów czasopism o tematyce interdyscyplinarnej lub z zakresu nauk
ścisłych. Umożliwia poszukiwanie literatury na określony temat oraz
sprawdzanie cytowań prac naukowych. Opisy bibliograficzne uzupełnione są
streszczeniami artykułu i wykazem literatury cytowanej. Dostęp na serwerze
ICM (od 1996) oraz Web of Science.
Ulrich's Periodicals Directory

[ONLINE]

Narzędzie identyfikacyjne i badawcze światowych periodyków i wydawnictw
seryjnych (regularnych i nieregularnych), nowych, bieżących i przestających się
ukazywać, publikowanych przez 85 tys. wydawców w 188 krajach. Baza Ulrich’s
to ponad 300 tys. opisów, zawierających podstawową informację o danym
tytule. Umożliwia przeszukiwanie według 24 kategorii.
Westlaw International

[ONLINE]

Baza jest anglojęzycznym serwisem informacyjnym z zakresu prawa.
Zapewnia dostęp do źródeł pochodzących z 17 tys. baz danych zawierających
ok. 1 miliarda rekordów, 700 przeglądów prawniczych i 7 tys. bieżących
publikacji prasowych i biznesowych. Baza jest uaktualniana trzy razy dziennie.
Z bazy można korzystać na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.
Who Is Who

[ONLINE]

Biogramy najwybitniejszych Polaków, a także osobistości ze świata. Baza
zawiera obecnie ok. 1500 rekordów (nazwisk) i stale się rozszerza. Hasło i login
dostępne w Informatorium BUŚ.
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Newspaper Source Plus

BAZY DANYCH

[ONLINE]

Dane bibliograficzne oraz pełne teksty wybranych artykułów z ok. 375
regionalnych dzienników amerykańskich i 35 międzynarodowych. Baza jest
aktualizowana codziennie.
Polska Bibliografia Prawnicza (1994-)

[JEDNOSTANOWISKOWA]

Wersja komputerowa Polskiej Bibliografii Prawniczej. Baza ta zawiera
następujące informacje bibliograficzne: artykuły z czasopism, książki, materiały
z konferencji, glosy, ustawy i inne akty prawne. Uaktualniana kwartalnie. Baza
dostępna w Czytelni Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji.
Polska Literatura Humanistyczna (Arton) (1990-) [WOLNY DOSTĘP]
Testowa wersja bazy bibliograficznej, która indeksuje artykuły z 26
czasopism polskich z językoznawstwa, literaturoznawstwa i pokrewnych.
Indeksowaniu w bazie podlegają wszystkie artykuły opublikowane w tych
czasopismach wraz z listą pełnej bibliografii załącznikowej dołączonej do
artykułu. Bazę można wyszukiwać według następujących elementów: autora,
afiliacji, tytułu artykułu, tytułu recenzji, tytułu wydawnictwa zwartego, tytułu
czasopisma.
Przewodnik Bibliograficzny (Książki Polskie) (1973-)

[WOLNY DOSTĘP]

Część polskiej bibliografii narodowej, która rejestruje produkcję wydawniczą
kraju - książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy oraz literaturę piękną. System
indeksów pozwala na przeszukiwanie bazy według haseł przedmiotowych,
autorów, wydawnictw, lat opublikowania i numerów ISBN.
PsycARTICLES (1894-)

[ONLINE]

Baza tworzona jest przez American Psychological Association (APA). Zawiera
ponad 150 tys. artykułów z 70 czasopism publikowanych przez APA i przez
organizacje stowarzyszone z APA (m.in. Canadian Psychological Association i
Hogrefe Publishing Group) Prawie wszystkie czasopisma APA indeksowane są w
bazie od 1 numeru. Zakres chronologiczny: 1894 – na bieżąco. Dostęp tylko na
Wydziale Pedagogiki i Psychologii.
PsycINFO (1806-)

[ONLINE]

Baza z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych (psychiatria, edukacja,
biznes, medycyna, farmakologia, praca socjalna). Baza indeksuje ponad 2500
naukowych czasopism, książek, raportów i dysertacji od roku 1806,
publikowanych w ponad 50 krajach i 25 językach. Umożliwia wyszukiwanie wg
autora, tematyki, źródła, afiliacji autora itp. Dostęp tylko na Wydziale
Pedagogiki i Psychologii.
Regional Business News

[ONLINE]

Zbiór tekstów wiadomości biznesowych z 80 regionalnych czasopism
amerykańskich.
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Dostęp ze strony Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego pod adresem:
http://www.bg.us.edu.pl (w menu pod: „Bazy danych”).
Academic Search Complete

[ONLINE]

Interdyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych indeksująca ponad 7400
czasopism pełnotekstowych. Dodatkowo baza zawiera opisy bibliograficzne
z abstraktami artykułów z ponad 11 500 czasopism oraz prawie 12 000 innych
publikacji. Zakres tematyczny bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne
i ścisłe (biologia, chemia, fizyka, matematyka, inżynieria, nauka o materiałach,
astronomia, geologia, geografia, psychologia, prawo, religioznawstwo,
etnografia, historia, nauki polityczne, filologia i wiele innych). Baza ma szeroki
zakres chronologiczny - najstarsze rekordy pochodzą z 1887 roku.
AGRICOLA (1970-)

[ONLINE]

Baza danych z zakresu rolnictwa i nauk przyrodniczych opracowywana przez
US National Agricultural Library (NAL). Zawiera ponad 4,6 mln opisów
bibliograficznych artykułów z czasopism, monografii, prac doktorskich,
patentów, raportów technicznych i innych, wprowadzanych od 1970 roku na
bieżąco. Zakres tematyczny bazy to wszystkie aspekty nauk rolniczych
i dyscyplin pokrewnych.
AKL - Allgemeines Künstlerlexikon Internationale Künstlerdatenbank
[JEDNOSTANOWISKOWA]

Allgemeines Künstlerlexikon Internationale Künstlerdatenbank (AKL - World
Biographical Dictionary of Artists) zawiera pełnotekstowe artykuły z Allgemeinen Künstlerlexikon, Bde. 1-41, pełny indeks do Thieme-Becker/Vollmer
oraz krótkie informacje biograficzne i bibliograficzne dotyczące artystów.
Dostęp w Pracowni Zbiorów Specjalnych BUŚ.
Analytical Abstracts Online (1980-)

[ONLINE]

Analytical Abstracts Online (Analytical WebBase) opracowywana przez Royal
Society of Chemistry w Wielkiej Brytanii koncentruje się na najnowszych
metodach analitycznych i ich zastosowaniach w chemii nieorganicznej,
organicznej, biochemii, farmakologii, rolnictwie, ochronie środowiska. Baza
indeksuje ponad 100 międzynarodowych czasopism z zakresu chemii
analitycznej, a także książki i normy. Obecnie baza zawiera ponad 400 000
rekordów, a co tydzień przybywa 300 nowych opisów.
Arton
Zob. Polska Literatura Humanistyczna (Arton) (1990-)
Artykuły z Czasopism Polskich (1996-) [WOLNY DOSTĘP]
Opisy artykułów z bieżących czasopism polskich ze wszystkich dyscyplin od
początku 1996 r. Do roku 2005 nosiła nazwę Bibliografia Zawartości
Czasopism.
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Arts & Humanities Citation Index (1975-)

[ONLINE]

Baza bibliograficzna z zakresu nauk humanistycznych i sztuk pięknych,
obejmująca ponad 25 dyscyplin, m. in. sztukę, architekturę, historię,
archeologię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, folklor, filozofię, religię,
teatr, film, radio/TV, muzykologię. Materiał gromadzony w bazie pochodzi
z ponad 1100 najważniejszych światowych czasopism z zakresu nauk
humanistycznych oraz z ponad 7000 czasopism interdyscyplinarnych. Każdy
artykuł zaopatrzony jest w wykaz bibliografii załącznikowej. Dostęp na serwerze
ICM (1996-) oraz Web of Science.
Artykuły z Gazet i Tygodników Polskich (1996-) [WOLNY DOSTĘP]
Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów wybranych z następujących
czasopism: Apokryf, Gazeta Bankowa, Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza, Głos,
Głos Nauczycielski, Literacki Głos Nauczycielski, Myśl Polska, Najwyższy Czas,
Niedziela, Nowa Myśl Polska, Nowe Państwo (2001), Nowe Życie Gospodarcze,
Polityka, Prawo i Życie (lata 1996-1998), Przegląd, Przegląd Techniczny,
Przegląd Tygodniowy, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Tygodnik
Solidarność, Wiadomości Kulturalne, Wprost, Życie Gospodarcze. Baza
aktualizowana jest co miesiąc. Do 2002 r. baza ta nosiła nazwę: Bibliografia
Zawartości Gazet i Tygodników.
Beilstein

[ONELOG]

Największy światowy zasób informacji o związkach organicznych. Aktualnie
baza ta opisuje ok. 7 mln związków organicznych, tj. ich strukturę, reakcje,
właściwości fizykochemiczne, otrzymywanie, zastosowanie itp. Rocznie baza ta
uzupełniana jest o ok. 200 tys. nowych związków (opcja Current Facts).
Zawiera również dane bibliograficzne począwszy od 1960 roku. Dostępna dla 3
równoczesnych użytkowników.
Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
(1990-) [WOLNY DOSTĘP]
Baza zawiera pozycje w wydawnictwie pod tym samym tytułem stanowiącym
dodatek do kwartalnika Przegląd Biblioteczny. Rejestruje analizy
dokumentacyjne artykułów z wybranych czasopism zagranicznych z zakresu
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Bibliografia Dorobku Pracowników Naukowych UŚ [WOLNY DOSTĘP]
Baza komputerowa dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu
Śląskiego tworzona jest w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki UŚ.
Zawartość uzupełniana jest o nowe i archiwalne opisy publikacji krajowych i
zagranicznych.
Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i
Zmieniających Tytuł [WOLNY DOSTĘP]
Opisy bibliograficzne czasopism polskich od roku 1985 (ponad 7 tys.
opisów). Aktualizowane co kwartał.
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Master FILE Premier [ONLINE]
Baza oferuje pełnotekstowy dostęp do artykułów z ok. 1700 periodyków
z różnych dyscyplin wiedzy, 500 informatorów, 85 000 biogramów, a także
dostęp do informacji bibliograficznej artykułów z ponad 2400 czasopism
(niektóre od 1975 r.). Linki do pełnych tekstów z czasopism wydawnictwa
Elsevier (serwis ScienceDirect).
MathSciNet (1864-) [ONLINE]
Elektroniczna baza danych obejmująca Mathematical Reviews (MR) oraz
Current Mathematical Publications (CMP). Aktualnie baza zawiera ok. 2,1 mln
rekordów i jest najbogatszym źródłem informacji bibliograficznych z zakresu
matematyki i jej zastosowań. Obejmuje również zagadnienia z zakresu
statystyki, inżynierii, fizyki matematycznej, biomatematyki, badań
operacyjnych oraz komputerów. Do części artykułów dostęp pełnotekstowy
(Springer, Elsevier, AMS).
Medline (1950- EBSCOhost) [ONLINE]
Baza tworzona przez National Library of Medicine (USA) jest podstawowym
źródłem informacji bibliograficznej z zakresu literatury biomedycznej. Zawiera
dane bibliograficzne (w większości z abstraktami) z Index Medicus, Index to
Dental Literature, International Nursing, a także z wielu innych źródeł.
Indeksowanych jest ponad 4800 czasopism. Obecnie baza zawiera ponad 11
mln rekordów. Linki do 1750 tytułów pełnotekstowych czasopism z bazy
Academic Search Complete oraz pełnych tekstów z czasopism wydawnictw
Elsevier (serwis ScienceDirect) i Springer.
Methods in Organic Synthesis [ONLINE]
Methods in Organic Synthesis Online jest bazą abstraktów ukazujących się
w czasopiśmie pod tym samym tytułem od 2000 r., wybranych z ponad 80
czasopism źródłowych. Zakres tematyczny bazy to najnowsze osiągnięcia w
syntezie organicznej. Każdy rekord zawiera opis bibliograficzny publikacji
i schemat reakcji chemicznej.
MLA International Bibliography (1926-) [ONLINE]
Baza danych opracowywana przez Modern Language Association of America.
Dotyczy zagadnień językoznawstwa współczesnego, literatury i etnografii.
Zawiera dane od 1926 r. pochodzące z ponad 4400 czasopism i wydawnictw
seryjnych, monografii, materiałów konferencyjnych, bibliografii i in. Szeroki
zakres tematyczny bazy obejmuje najważniejsze zagadnienia literackie
i lingwistyczne.
Natural Products Updates [ONLINE]
Natural Products Updates Online zawiera abstrakty z zakresu najnowszych
dokonań w dziedzinie chemii substancji naturalnych wybrane z ponad 80
czasopism źródłowych. Zakres tematyczny bazy to m.in. biosynteza, nowe
substancje naturalne, oznaczanie ich struktury oraz aktywności biologicznej.
Każdy rekord zawiera opis bibliograficzny publikacji oraz schemat reakcji
chemicznej.
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Laboratory Hazards Bulletin (1981-) [ONLINE]
Przegląd literatury naukowej i przemysłowej dotyczącej zagrożeń w pracy
laboratoryjnej, w tym: zagrożeń chemicznych i biologicznych, skażeń,
gospodarki niebezpiecznymi odpadami, pożarów i eksplozji, zabezpieczeń,
ochrony zdrowia pracowników, legislacji, sprzętu ochronnego.
Lex Intranet [ONLINE]
System informacji prawniczej prezentujący obowiązujące w RP
ustawodawstwo, a także orzecznictwo i piśmiennictwo. Posiada wiele możliwości
poszukiwań aktów prawnych. Miesięczna aktualizacja.
Legalis [ONELOG]
Baza zawiera pogrupowane tematycznie akty prawne prawa polskiego
(publikowane w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim oraz Dziennikach
Urzędowych ministerstw), orzecznictwo i urzędowe wyjaśnienia, akty prawne
publikowane w Dziennikach Urzędowych UE serii L i C oraz specjalnym wydaniu
polskojęzycznym, a także inne informacje, takie jak dane o stawkach odsetek,
kosztach i limitach oraz bazy adresowe sądów, urzędów, izb skarbowych
i kancelarii komorniczych. W modułach komentarzowych dostępne są
komentarze Wydawnictwa C. H. Beck. Ważną część każdego modułu stanowi
dział "Piśmiennictwo", gdzie wyszukać można pełne teksty artykułów
i omówień, oraz powiązane tematycznie monografie. Do każdego modułu
dołączono także wzory pism i dokumentów.
Lex Polonica [ONELOG]
Baza zawiera ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i inne przepisy prawne
z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników urzędowych oraz prawo Unii
Europejskiej, a ponadto orzecznictwo polskie i UE oraz inne wykładnie
przepisów, szczegółowe komentarze do przepisów prawnych i glosy do
orzeczeń, obszerne omówienia i monografie prawnicze, praktyczne wyjaśnienia,
wzory aktów prawa miejscowego, wzory umów i pism, edytowalne formularze,
informatory, dane teleadresowe, zestawienia wskaźników oraz bibliografię
książek i czasopism prawniczych.
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) (1960-)
[ONLINE]

Baza Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) jest bazą
bibliograficzno-abstraktową indeksującą ponad 600 tytułów czasopism oraz
książki, raporty naukowe i inne publikacje z takich dziedzin jak
bibliotekoznawstwo, klasyfikacja, katalogowanie, zarządzanie informacją,
wyszukiwanie informacji, bibliometria i in.
LISA (Library and Information Science Abstracts) (1969-) [ONLINE]
Internetowa wersja podstawowej bazy z zakresu bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej, łącząca w sobie dwie bazy - Library and Information
Science Abstracts (LISA) oraz Current Research in Library and Information
Science (CRLIS) - rejestruje streszczenia artykułów z ponad 440 czasopism
fachowych, wydawanych w 20 językach i w 68 krajach. Linki do
pełnotekstowych czasopism z bazy Academic Search Complete oraz pełnych
tekstów z czasopism wydawnictwa Elsevier (serwis ScienceDirect).
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BIOSIS - Biological Abstracts (2004)

[ONLINE]

Międzynarodowa baza danych z zakresu biologii i nauk pokrewnych
(botanika, zoologia, biochemia, biotechnologia, genetyka, nauki medyczne,
ekologia, mikrobiologia, nauki rolnicze). W bazie indeksowanych jest ponad
4000 czasopism naukowych. Ponad 90% rekordów zawiera abstrakty.
Business Source Complete

[ONLINE]

Pełnotekstowa baza danych z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu,
finansów, biznesu. Zasięg chronologiczny od 1886 r. Oprócz czasopism baza
zawiera materiały z książek, informatorów, statystyk, konferencji, raportów i in.
Catalyst & Catalysed Reactions (2002-)

[ONLINE]

Catalyst & Catalysed Reactions Online zawiera abstrakty publikowane
w czasopiśmie pod tym samym tytułem, wybrane z ponad 80 czasopism
źródłowych. Tematyka bazy obejmuje wszystkie aspekty badań katalitycznych
włączając katalizę homogeniczną, heterogeniczną i biokatalizę. Każdy rekord
zawiera opis bibliograficzny publikacji i schemat reakcji chemicznej.
ChemSpider

[WOLNY DOSTĘP]

ChemSpider jest bazą gromadzącą internetową informację o związkach
chemicznych i zapewniając dostęp do milionów struktur chemicznych stanowi
jedno z najbogatszych źródeł informacji chemicznej. Opisy i struktury związków
chemicznych uzupełnione są m.in. danymi bibliograficznymi (z linkami do
pełnych tekstów) i informacją patentową.
Chemical Hazards in Industry (1981-)

[ONLINE]

Baza dotycząca chemicznych zagrożeń w przemyśle obejmująca przegląd
literatury naukowej i technicznej. Zakres tematyczny bazy: zagrożenia
chemiczne i biologiczne, zdrowie i bezpieczeństwo, zagrożenia przemysłowe,
przechowywanie i transport, gospodarka odpadami, ratownictwo, sprzęt
ochronny, ustawodawstwo.
Conference Proceedings Citation Index - Science (1990-)

[ONLINE]

Baza zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach
materiałów konferencyjnych w obrębie nauk ścisłych (m.in. biologia, biochemia,
biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, fizyka, informatyka, medycyna,
rolnictwo).
Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities
(1990-) [ONLINE]
Baza zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach
materiałów konferencyjnych w obrębie nauk społecznych i humanistycznych
(m.in. ekonomia, zarządzanie, historia, literatura, filozofia, socjologia,
psychologia, sztuka).
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ERIC (1966-)

[ONLINE]

Baza danych z zakresu edukacji i dyscyplin pokrewnych. Zawiera opisy
bibliograficzne z abstraktami artykułów z ponad 1000 czasopism. Dostęp
pełnotekstowy do 792 czasopism w bazie Academic Search Complete. Linki do
ponad 323 tys. dokumentów pełnotekstowych z serwisu dostawy dokumentów
ERIC oraz pełnych tekstów z czasopism wydawnictwa Elsevier i Springer.
GeoRef + GeoRef in Process

[ONLINE]

Baza GeoRef tworzona przez American Geological Institute zapewnia dostęp
do światowej literatury z zakresu geologii i nauk pokrewnych. W bazie
indeksowane są artykuły z 3500 czasopism wydawanych w 40 językach,
książki, mapy, materiały konferencyjne, raporty, publikacje U.S.Geological
Survey oraz amerykańskie i kanadyjskie dysertacje. Obecnie baza zawiera
ponad 3 mln rekordów, rocznie przybywa ponad 100 tys.
Zakres chronologiczny bazy obejmuje geologię Ameryki Północnej od 1669
roku, a geologię reszty świata od 1933 roku. Linki do pełnych tekstów
czasopism z bazy Academic Search Complete, czasopism wydawnictwa Elsevier
(serwis ScienceDirect) oraz czasopism wydawnictwa Springer.
Gmelin (The CrossFire Gmelin Database) [ONELOG]

IBZ - International Bibliography of Periodical Literature in the
Humanities and Social Sciences (1983-) [ONLINE]
Międzynarodowa, interdyscyplinarna bibliografia zawartości czasopism,
głównie z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuki
(bibliotekoznawstwo, teologia, filozofia, psychologia, pedagogika, prawo,
polityka, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuka, kultura,
archeologia, etnografia, socjologia). Obecnie baza zawiera ponad 3 mln
artykułów z ponad 11,5 tys. czasopism. Aktualizowana co miesiąc.
INIS (1970-)

[WOLNY DOSTĘP]

INIS (International Nuclear Information System) jest bazą danych dotyczącą
pokojowego wykorzystania energii atomowej. Opracowywana jest przez
International Atomic Energy Agency (IAEA). Główna tematyka to: energia
nuklearna, inżynieria nuklearna, materiały promieniotwórcze, bezpieczeństwo
atomowe, fizyka i chemia nuklearna, zastosowania energii nuklearnej, aspekty
ochrony środowiska i inne. Baza zawiera ponad 3 mln rekordów, w tym 200 tys.
dokumentów pełnotekstowych.
INSPEC (1969-)

[ONLINE]

Baza o zasięgu międzynarodowym dostarczająca danych faktograficznych
i bibliograficznych od roku 1772. Spośród aktualnie opisanych 1,2 mln
związków nieorganicznych i metaloorganicznych - 470 tys. stanowią związki
koordynacyjne, ok. 14 tys. rekordów dotyczących szkła i ceramiki, 3200
rekordów dotyczących minerałów oraz 55 tys. rekordów dotyczących stopów.
Baza aktualizowana na bieżąco. Dostępna dla 3 równoczesnych użytkowników.

Baza danych opracowywana przez Institute of Electrical Engineers,
zapewniająca dostęp do światowej literatury naukowej z zakresu fizyki,
elektroniki, elektrotechniki, inżynierii, komunikacji, informatyki i teorii
informacji. Materiał gromadzony w bazie pochodzi z ponad 4200 czasopism
naukowych, a także z książek, raportów naukowych, materiałów
konferencyjnych oraz dysertacji. Zawiera 7,3 mln rekordów. Aktualizowana co
tydzień. Linki do pełnych tekstów z czasopism wydawnictwa Elsevier i Springer.

GreenFILE [ONLINE]

ISSN Online

Baza koncentruje się na zagadnieniach pozytywnego i negatywnego wpływu
człowieka na środowisko, między innymi dotyczących globalnego ocieplenia,
gospodarki odpadami, alternatywnych źródeł energii i wielu innych problemów.
Baza indeksuje czasopisma naukowe, a także dokumenty rządowe i raporty.
Obecnie zawiera ponad 538 000 rekordów bibliograficznych z abstraktami, 5800
rekordów pełnotekstowych z tytułów w pełnym dostępie. Baza ma połączenie do
platform ScienceDirect i SpringerLink.

Światowy katalog wydawnictw ciągłych (czasopism, serii wydawniczych,
periodyków) z numerem ISSN (International Standard Serial Number) nadanym
przez ISSN International Centre w Paryżu oraz narodowe centrale ISSN. W
bazie znajduje się obecnie ponad 1,48 mln rekordów wydawnictw ciągłych
ukazujących się w 180 krajach. Co roku przybywa ponad 40 000 nowych
opisów.

Health Source : Nursing / Academic Edition

[ONLINE]

[ONELOG]

Journal Citation Reports (1994-)

[ONELOG],

(2008-)

[ONLINE]

Baza zawiera pełne teksty artykułów z ok. 550 czasopism, spisy treści
i streszczenia z ok. 800 czasopism z zakresu dyscyplin medycznych (głównie
pielęgniarstwa) oraz kolekcję Lexi-PAL (informacja o lekach, szczepionkach
i produktach naturalnych). Linki do pełnych tekstów z czasopism wydawnictwa
Elsevier (serwis ScienceDirect).

Baza służy do oceny wartości czasopism naukowych, tworzona w oparciu
o cytowania publikowanej literatury w obrębie nauk ścisłych, społecznych
i technicznych. Analizowane cytowania pochodzą z ponad 7000 światowych
czasopism naukowych. Dostępna w 2 wersjach: Science Edition (5000
czasopism z nauk ścisłych i technicznych) oraz Social Sciences Edition (1600
czasopism z nauk społecznych).

Health Source : Consumer Edition

Kraje Świata

[ONLINE]

Baza danych dotycząca zagadnień zdrowia, opracowana z myślą o
pacjentach. Zawiera pełne teksty ponad 80 czasopism, a także książki i
broszury medyczne. Linki do pełnych tekstów z czasopism wydawnictwa
Elsevier (serwis ScienceDirect).
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[ONLINE]

Baza zawiera uaktualniane na bieżąco najważniejsze dane geopolityczne
o 223 krajach świata. Dane dotyczące Polski zawierają bardziej szczegółowe
informacje. Hasło i login dostępne w Informatorium BUŚ.
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