BIBLIOTEKA

Wiley Online Library i Dzień Otwarty
W marcowym numerze „Głosu
Akademickiego” chcemy przybliżyć Państwu jedną z największych
baz książek i czasopism elektronicznych – Wiley Online Library.

Fot. Anna Peszel

ponadto szczegółowe opisowe streszczenia,
bibliografię, indeksy autorów,
indeksy tema17 marca 2014 r. w Bibliotece Głów- tyczne oraz nunej WAT odbyło się szkolenie z bazy Wi- mer DOI (Diley Online Library oraz Wydawnictwa De gital Object InGruyter. Spotkanie poprowadziła Pani Alina dentifiner).
Beller, przedstawiciel firmy Jacek Lewinson
Największą
Publishers' Representative, Central/Eastern część bazy staEurope. Uczestniczyli w nim pracownicy na- nowią publikację
ukowi oraz bibliotekarze Wojskowej Aka- z zakresu nauk
demii Technicznej. Szkolenie poświęcone chemicznych.
było ogólnym informacjom o bazie Wiley, Pozostałe działy
metodach wyszukiwawczych, tworzenia nauki prezentoosobistego konta na platformie. Przedsta- wane w bazie to:
wione zostało również wydawnictwo De fizyka i astronoGruyter, które w swoich zasobach posiada mia, informatyponad 8 tys. elektronicznych książek i cza- ka i cybernetysopism, z czego 330 tytułów czasopism jest ka, matematyka,
Pracownicy Biblioteki Głównej WAT prowadzą szkolenia zarówno dla grup, jak
i pojedynczych osób
w wolnym dostępie (open access).
medycyna, nauki
Wiley Online Library jest to peł- przyrodnicze,
notekstowa baza danych, tworzona przez nauki społeczne
wydawnictwo John Wiley &Sons. Baza po- i humanistyczne, sztuka, architektura i pla- cownicy Biblioteki Głównej WAT przygotowali dla Państwa szkolenia z zakresu:
dzielona jest na książki, czasopisma oraz nowanie przestrzenne.
• e-źródła w BG WAT
wielotomowe encyklopedie.
Tak jak w wielu naukowych źródeł wie• korzystanie z IBUK Libra
• Online Books oraz Online Book Se- dzy, również tutaj istnieje możliwość zało• korzystanie z bazy Kovel
ries to zbiór 14 tys. tytułów, w tym pod- żenia własnego konta użytkownika. Dzięki
• wyszukiwanie współczynnika Impact
ręczniki, słowniki, monografie, przewodniki. niemu można przeglądać historię wyszu• Online Journals obejmuję 1500 re- kiwań, zapamiętywać preferencje wyszu- Factor
• wyszukiwanie indeksu H (Hirscha)
cenzowanych czasopism bieżących, ponad kiwawcze, ustawiać powiadomienia o no• korzystanie z katalogu czasopism
900 czasopism archiwalnych (od 1997 wych publikacja w bazie z interesującej
roku) oraz 5 milionów artykułów.
nas dziedziny (e-Alerts), tworzyć biblio- elektronicznych: lista A to Z
Szkolenia prowadzone są zarówno dla
• Online Referance Works to ponad grafię załącznikową przy pomocy narzęgrup, jak i pojedynczych osób. Kontakt:
125 wielotomowych materiałów źródło- dzia How to Cite.
wych, encyklopedii, podręczników i słowZ bazy Wiley Online Library, jak i pozo- Ośrodek Informacji Naukowej (pokój 215),
ników.
stałych źródeł elektronicznych, subskrybo- tel. 22 683 93 96, email: mnawrocka@wat.
Wszystkie te materiały dostępne są wanych przez Bibliotekę, można korzystać edu.pl, mwiederek@wat.edu.pl
1 kwietnia 2014 r. o godzinie 12.30 zaw pełnych tekstach w formacie PDF oraz na terenie WAT, jak i poza siecią akadeHTML, które można pobierać oraz druko- micką po założeniu Indywidualnego Kon- praszamy na szkolenia z elektronicznej bazy
wać w wysokiej jakości tekstu. Zawierają ta Użytkownika. Formularz jest dostęp- chemicznej Reaxys oraz 12 maja 2014 r.
ny na stronie o godzinie 12.30 z bazy elektronicznych
książek Knovel.
internetowej
Biblioteka Główna WAT po raz pierwBG WAT, który następnie szy wzięła udział w Dniu Otwartym Wojnależy złożyć skowej Akademii Technicznej, który odbył
w Ośrodku się 22 marca 2014 r. Uczniowie liceów ogólInformacji Na- nokształcących, szkół patronackich WAT
ukowej (pokój oraz wszyscy zainteresowani mieli okazję
215). Dostęp zapoznać się z ofertą przygotowana przez
do indywidu- Bibliotekę. Rozdawaliśmy ulotki i zakładki,
alnego konta a także zaprezentowaliśmy wybrane książki
mogą uzyskać i czasopisma dostępne w naszej placówce.
wszyscy praMagdalena Wiederek
cownicy, doktoranci oraz
studenci WAT.
Przypominamy,
że praDzień Otwarty w WAT. Na stoisku Biblioteki Głównej
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