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Przed Merkuriuszem 

 rozproszenie informacji 

 brak jednolitego formatu prezentacji metadanych 

 w większości baz brak narzędzi do eksportu importu 

metadanych   

 brak możliwości wyszukiwania pełnotekstowego  

 brak jednolitości w zakresie klasyfikacji przedmiotowej 

 w większości rekordów brak powiązania metadanych 

artykułu z jego wersją pełnotekstową dostępną  

w Internecie  



Przegląd funkcjonujących 

systemów  

 Arianta  

 AGRO  

 Arton  

 BazEkon  

 BazHum  

 BazTech  

 CYTBIN  

 PEDAGOG  
 

 

 

 Polska Bibliografia Lekarska  

 Polska Bibliografia Literacka  

 Polska Bibliografia Prawnicza  

 Polska Matematyczna Biblioteka 

Cyfrowa  

 Bibliografia Geografii Polskiej  

 Bibliografia Zawartości 

Czasopism  

 

 Infona 



Zawartość wybranych baz 
Baza Tematyka 

Liczba 

czasopism 

Pełne 

teksty 

DML-PL matematyka 25 14 

Baza BazTech 
nauki techniczne oraz nauki ścisłe i 

ochrona środowiska 
645 177 

Baza BazHum nauki humanistyczne i społeczne 342 2 

Baza Agro 
nauki przyrodnicze, rolnicze  

i techniczne 
1 073 87 

Polish Scientific 

Journals Database  

nauki fizyczne i chemiczne oraz 

obszar nauk medycznych, 

farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i 

nauk o kulturze fizycznej 

119 29 

BazEkon nauki ekonomiczne i pokrewne 507 139 

Merkuriusz 

nauki ścisłe, szeroko pojęta technika 

i technologie, rolnictwo, medycyna i 

humanistyka,  

a także ekonomia i zarządzanie 

1 921 1 921 

*opracowanie na podstawie: http://ceon.pl/pl/zasoby/czasopisma 



Wyszukiwanie informacji  

przed wdrożeniem Merkuriusza 

 Krok 1 
Identyfikacja odpowiedniej bazy 

danych, w której będziemy 

wyszukiwali publikacje na dany 

temat 

 Krok 2 
Wyszukiwanie publikacji oraz 

identyfikacja relewantnych 

rekordów 

 

 

- znajomość bibliograficznych 

baz z danej dziedziny 

 

- konieczność wyszukiwania  

w kilku bazach jeżeli mamy 

temat z pogranicza kilku 

dziedzin 

- identyfikacja metadanych  

do późniejszej weryfikacji, 

czy danych zasób znajduje 

się w bibliotece 



 

 



 Krok 3 

Poszukiwanie 

dostępności 

czasopisma   

- sprawdzenie, czy jest 

dostępne w Internecie oraz  

w jakim zakresie (lata) 

 

- jeżeli nie ma dostępu  

w Internecie sprawdzenie,  

czy biblioteka posiada 

egzemplarz 



Różne postępowanie, w zależności od tego jaka jest lokalizacja 

danego czasopisma: 

 BG Czasopisma (bieżący rocznik + 2 roczniki wstecz) 

 Magazyn Zewnętrzny Babilon (czasopismo dostępne następnego 

dnia) 



Różne postępowanie, w zależności od tego jaka jest lokalizacja 

danego czasopisma: 

 BG Czasopisma (bieżący rocznik + 2 roczniki wstecz) 

 Magazyn Zewnętrzny Babilon (czasopismo dostępne następnego 

dnia) 



Brak czasopisma w BG PW 

Wypożyczanie Międzybiblioteczne 

 Krok 4 

   Kontakt  

z Wypożyczalnią 

Międzybiblioteczną 

 
-  telefoniczny 

-  mailowy 

-  wypełnienie  

  formularza online 

 

 

 



Wypożyczanie Międzybiblioteczne 

 Krok 5 

Identyfikacja 

instytucji z której 

można sprowadzić 

dane czasopismo  

i wysłanie zapytania 

 

Wady: wydłużony czas oczekiwania na zapoznanie 

           się z materiałem 

-  wydłużony czas identyfikacji 

zamawianej pozycji (niepełne 

dane przekazane przez 

użytkownika – konieczność 

ponownego kontaktu  

 

-  odmowna odpowiedź ze strony 

biblioteki  

 

 

 

 

 



Merkuriusz (w Academice) 

 Krok 1 

Sprawdzenie, czy dany 

tytuł jest w zasobach 

biblioteki 

– nie trzeba znać 

wszystkich 

danych na tym 

etapie wystarczy 

sam tytuł 





Korzystanie z artykułu  

na terminalu danej biblioteki 



Jak efektywnie wyszukiwać 

artykuły w Academice 



 możliwość wykonania wyszukiwania pełnotekstowego 

 wyszukiwanie zaawansowane 

 możliwość zawężania wyników 

 

 



Wyszukiwanie zaawansowane 

 możliwość wyszukiwania w polach opisu bibliograficznego 



Wyszukiwanie zaawansowane 





















 

 skrócenie czasu oczekiwania na 

czasopismo 

 

 dostępność na jednej 

platformie większości czasopism 

naukowych  

 

 możliwość zaplanowania 

własnej pracy przez 

użytkownika 

 

 zaawansowane narzędzia 

wyszukiwawcze 

 

 brak wirtualnej półki/ historii 

wyszukiwania 

 

 brak dostępu do abstraktu 

artykułów 

 

 brak możliwości skopiowania 

artykułu na własne potrzeby 

(trzeba zapoznać się  

z artykułem w bibliotece,  

nie ma dostępu do tekstu  

z domu) 

 

Merkuriusz (w Academice) 



Dziękujemy  

za uwagę 

Monika  Gajewska    Ewelina Krześniak      Maja Bandurska 
 


