KOMUNIKAT O DOSTĘPIE DO ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH
DLA PRACOWNIKÓW IMP PAN

Korzystanie z baz danych i czasopism elektronicznych jest stale monitorowane na serwerach,
z których dany materiał jest udostępniany i każde przekroczenie warunków licencji może
spowodować odłączenie bazy. Licencje zabraniają w szczególności tworzenia lokalnych
archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych materiałów powinna odpowiadać rzeczywistym
potrzebom wynikającym z pracy. Treść umów licencyjnych dostępna jest w Bibliotece oraz na
stronach wydawców.

WIRTULNA BIBLIOTEKA NAUKI

http://wbn.edu.pl

warunki i zasady korzystania z licencji:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/warunki_korzystania.html
WBN zapewnia bezpłatny dostęp do następujących platform:
ELSEVIER
pełnotekstowa

Science Direct Freedom Collection - 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995
i archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną
nazwą oraz czasopisma oferowane poza licencją na zasadzie Free Access lub Open
Access

NATURE
pełnotekstowa (od 2010)

SCIENCE
pełnotekstowa (od 1997)

SPRINGER
pełnotekstowa
Licencja obejmuje:
ok. 1960 czasopism bieżących,
390 czasopism archiwalnych,
pełne archiwa 1291 czasopism od pierwszego wolumenu do roku 1996,
archiwa serii książkowych Springera,
w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008
oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008
(patrz także lista wolumenów w seriach książkowych),
16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i
2009-2011.
Książki oraz wszelkie archiwa (serie i czasopisma) dostępne są tylko na serwerze
SpringerLink http://link.springer.com/ .
W ramach krajowej licencji akademickiej Springer działa dodatkowy program
umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access
w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice.

WILEY-BLACKWELL
pełnotekstowa, 1377 tytułów "Full Collection" (od 1997)

SCOPUS
Elsevier, baza abstraktów i cytowań
zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, 25 milionów rekordów
patentowych, indeksuje naukowe strony www
materiały szkoleniowe: http://trainingdesk.elsevier.com/

WEB OF KNOWLEDGE
pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych udostępnianych na serwerze wydawcy:
WEB OF SCIENCE – baza zawierająca trzy indeksy cytowań:
SCIE - Science Citation Index Expanded (od 1945)
AHCI - Art&Humanities Citation Index (od 1975)
SSCI - Social Science Citation Index (od 1956)
CPCI - Conference Proceedings Citation Index (od 2010)
JCR - Journal Citation Reports (dostęp tylko do najświeższego opublikowanego
rocznika, wskaźnik IF)
oraz dodatkowe narzędzia w postaci EndNote Web i Researcher ID
bazy WoS archiwizowane są serwerze ICM (od 1996)
serwis informacyjny WoK: http://wokinfo.com/poland/
prezentacje i szkolenia: http://wokinfo.com/training_support/training/

Cambridge University Press - pełnotekstowa
kolekcja STM (science, technology, medicine, 150 tytułów)
licencja CUP obejmuje tylko archiwa z lat 2012-2013,
a w przypadku Journal of Fluid Mechanics także 2006 i 2008
dostęp bezpośredni: http://journals.cambridge.org

IOPscience - pełnotekstowa
dostęp do 70 bieżących czasopism (w tym 6 tytułów open access) wraz z pełnymi archiwami
oraz do 39 dalszych tytułów archiwalnych, patrz katalog IOP
dostęp bezpośredni: http://iopscience.iop.org/

EMIS (The European Mathematical Information Service )- pełnotekstowa
http://emis.icm.edu.pl/

THE POLISH DIGITAL MATHEMATICA LIBRARY - pełnotekstowa
http://pldml.icm.edu.pl

BazTech – baza bibliograficzno-abstraktowa o zawartości polskich czasopism technicznych
http://baztech.icm.edu.pl/

Open Access Journals – dostęp do blisko 10.000 tytułów z przeszło 140 krajów
http://www.doaj.org/

Czasopisma w prenumeracie
z SIGMA-NOT www.sigma-not.pl
Zalogowanie się wymaga danych, które Zainteresowani mogą uzyskać w Bibliotece.
Chłodnictwo (od 2004)
Ciepłownictwo-Ogrzewnictwo-Wentylacja (od 2004)
Inżynieria materiałowa (od 2004)
Przegląd Elektrotechniczny (od 2004)

z ARS POLONA http://connect.arspolona.com.pl/ , zakładka MOJA PRENUMERATA, zaloguj
się przez IP, kliknąć nazwę Instytutu lub bezpośrednio na serwerze wydawcy:
Journal of Fluids Engineering. Transactions of ASME (od 2000)
Journal of Heat Transfer. Transactions of ASME (od 2000)
Journal of Turbomachinery. Transactions of ASME (od 2000)
Heat Transfer Engineering (od 1997)
Tribology Transactions (od 1997)

Inne czasopisma:
Polish Maritime Research (od 2004) http://www.bg.pg.gda.pl/pmr/pmr.php
czasopisma AGH (15 tytułów bieżących i 10 tytułów archiwalnych od 2005)
http://journals.bg.agh.edu.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych
zbiory polskich instytucji nauki i kultury dostępne on-line
http://fbc.pionier.net.pl/

NUKAT
centralny katalog polskich bibliotek naukowych i akademickich
http://www.nukat.edu.pl

ResearchGate
serwis społeczności owy dla naukowców,
więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/ResearchGate
http://www.researchgate.net/

