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Wykorzystanie elektronicznych wersji
czasopism w Bibliotece Uniwersyteckiej

Biblioteka z za³o¿enia funkcjonuje jako po�rednik
pomiêdzy u¿ytkownikiem a ksi¹¿k¹ (lub czasopi-
smem) i wydawc¹ (lub dystrybutorem). Jej rola nie
zmienia siê w dobie powszechnej informatyzacji: na-
dal jako �³¹cznik� pozostaje we wzajemnie aktywnych
relacjach z dostawcami i czytelnikami. Zmieniaj¹ siê
jedynie formy i zakres wspó³pracy. Czytelnicy coraz
czê�ciej ¿¹daj¹ zintegrowanych us³ug, które pozwol¹
im wyszukaæ i skorzystaæ z materia³ów naukowych i
dydaktycznych. Jako ¿e coraz wiêksza czê�æ tych
materia³ów przybiera postaæ elektroniczn¹ obowi¹zu-
j¹ w stosunku do nich nowe wzorce dostarczania i
gromadzenia. Dane staj¹ siê osi¹galne dziêki licencji
i nie s¹ wypo¿yczane. Mog¹ staæ siê dostêpne dla
okre�lonych grup u¿ytkowników pod pewnymi warun-
kami i przez pewien okre�lony czas. Ze wzglêdu na
swoj¹ �p³ynno�æ� i powi¹zania przestrzenne mog¹ byæ:
dzielone, ponownie wykorzystywane, poddawane ana-
lizie, adaptowane, kopiowane i porz¹dkowane w nowy,
preferowany przez odbiorcê, sposób.

Biblioteki stale podejmuj¹ wyzwania zwi¹zane z za-
spokajaniem publicznego zapotrzebowania na us³ugi
informacyjne, które wspiera³yby spo³eczeñstwo w pro-
cesie samokszta³cenia i promowa³y Internet jako na-
rzêdzie efektywnego wykorzystywania informacji. Do-
tyczy to zw³aszcza bibliotek uczelnianych, które sw¹
dzia³alno�ci¹ wspieraj¹ procesy naukowe, badawcze
i edukacyjne a za swoje pierwszoplanowe zadanie
uznaj¹ zaspokajanie potrzeb informacyjnych pracow-
ników naukowych i studentów. D¹¿¹c do utrzymania
jak najwy¿szego profesjonalnego poziomu swych
us³ug i poszerzenia ich zakresu  biblioteki te bardzo
aktywnie w³¹czy³y siê w adaptowanie do swych w³a-
snych potrzeb najnowocze�niejszych rozwi¹zañ w
dziedzinie rozpowszechniania i wymiany informacji.
Systemy biblioteczne wykorzystuj¹c przegl¹darki
WWW umo¿liwiaj¹ integracjê ró¿norodnych serwisów,
w wyniku której u¿ytkownik sieci uzyskuje wygodny,
jednolity i prosty w obs³udze dostêp do zasobów in-
formacyjnych. Specjalne protoko³y wyszukiwawcze
daj¹ mo¿liwo�æ przeszukiwania baz danych umiesz-
czonych na odleg³ych serwerach. Pozwalaj¹ na: wy-
sy³anie zapytañ, pobieranie wyników i inne czynno-
�ci zwi¹zane z pozyskiwaniem informacji. Ich istotn¹
zalet¹ jest uniezale¿nienie oprogramowania, wykorzy-
stywanego przez u¿ytkownika, od oprogramowania
u¿ytkowego przeszukiwanych zasobów informacyj-
nych (np. baz danych, katalogów bibliotecznych itd.)
a tak¿e mo¿liwo�æ komunikowania siê z wiêcej ni¿
jednym serwerem i prowadzenie równoczesnych wy-
szukiwañ  w wielu zasobach informacyjnych.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego od kilku
lat organizuje dostêp do serwisów oferuj¹cych  w sie-
ci WWW pe³ne teksty ró¿nego rodzaju dokumentów.
Z roku na rok wzrasta ilo�æ tytu³ów czasopism i ksi¹-
¿ek udostêpnianych przez wydawców w formie elek-
tronicznej. Niektóre z nich s¹ jedn¹ z wersji dostêp-
nych dla czytelnika, ale coraz czê�ciej spotykamy
siê z sytuacj¹, kiedy owa elektroniczna forma jest
jedynym sposobem dotarcia do poszukiwanych da-
nych. Wydawcy i dystrybutorzy preferuj¹ j¹, gdy¿ jest
tañsza, bardziej niezawodna i co najwa¿niejsze, bar-
dziej przyjazna dla u¿ytkownika. Dla Biblioteki jest
ona  z kolei doskona³ym �ród³em uzupe³niania i po-
szerzania zbiorów, czego przyk³ad mo¿e stanowiæ
tak¿e Biblioteka Uniwersytecka:

W wielu przypadkach zdigitalizowana wersja do-
kumentu stanowi niejako dublet wersji drukowanej, tak
wiêc liczba 3000 tytu³ów z dostêpem elektronicznym
zakupionych w ramach konsorcjów powinna jeszcze
zostaæ powiêkszona o ilo�æ dostêpów oferowanych
przez wydawców jako dodatek do dokumentu druko-
wanego. W spisie ponad 1000 polskich czasopism
prenumerowanych w wersji drukowanej jest 267 tytu-
³ów, które daj¹ tak¿e mo¿liwo�æ przegl¹dania pe³nych
wersji artyku³ów lub choæby abstraktów wersji druko-
wanych w sieci. Podobnie rzecz siê ma z drukowany-
mi czasopismami zagranicznymi (spo�ród 283 tytu-
³ów 59 ma swój odpowiednik elektroniczny).

Bezpo�rednim wska�nikiem wykorzystania pe³no-
tekstowych baz danych oraz pe³nych tekstów elek-
tronicznych wersji czasopism s¹ statystyki zamiesz-
czane na stronach dostawców. Zwykle pozwalaj¹ one
na analizê wykorzystania dostêpów przez jedn¹ in-
stytucjê. Jedynie dystrybutor bazy Science Direct,
który w sieci udostêpnia czasopisma wyd. Elsevier
(1723 tytu³y) pokusi³ siê o ujawnienie ilo�ci wej�æ na

����

���

����

�����

�

����

����

����

����

�����

�����

3UHQXPHUDWD

F]DVRSLVP

SROVNLFK

3UHQXPHUDWD

F]DVRSLVP

]DJUDQLF]Q\FK

'RVW S�GR

F]DVRSLVP

HOHNWURQLF]Q\FK�Z

UDPDFK

NRQVRUFMyZ

'RVW S�GR

F]DVRSLVP

HOHNWURQLF]Q\FK�Z

UDPDFK�SURMHNWX

H,)/�(%6&2

&]DVRSLVPD�Z�SUHQHPHUDFLH�GUXNRZDQHM�L�Z�GRVW SLH�

HOHNWURQLF]Q\P



�

�����

�����

�����

�����

������

������

47

nr 2 (120)

lu ty  2004

 biblioteka uniwersytecka

Report:  Database Usage for  - zielonogora
Database Included:  'Kluwer Journals 1996 to Present'
Time - 200301010000 to  200312312359,  Address  - ,

Statistics for 'Kluwer Journals 1996 to Present':
       Total         Average

Search Sessions          506                      -

Session Length in Minutes      10393                20.54

Search Statements         1297                2.563

Bibl. Records Viewed         418   0.826

Full Text Documents Viewed 0                      0

Bibl. Records Viewed from Full Text 0                        0

Total Items Viewed        418   0.826

Bibl. Records Printed 0                        0

Bibl. Records Saved 0                         0

Author Searches 0                       0

Journal Name Searches 0                       0

Title Searches 0                             0

Subject Searches 0           0

Tak¿e twórcy serwisu  EBSCOHost, w sk³ad które-
go wchodzi 11 wielodziedzinowych baz,  umo¿liwiaj¹
prze�ledzenie efektywno�ci wykorzystania poszcze-
gólnych modu³ów.

Ogólna ilo�æ sesji zarejestrowanych w roku 2003
Session Usage Report   Site: ZIELONA GORA UNIV
Detail Level: site
Period: January 2003 - December 2003

Sessions
Site
ZIELONA GORA UNIV

Count...................................................................................290

Average Length....................................................................11

Searches.............................................................................853

Requests

PDFFull Text .......................................................................366

HTML Full Text ....................................................................381

Image.......................................................................................0

Smart Link.................................................................................0

Custom Link............................................................................0

Abstract.............................................................................1776

swoje strony wszystkich uczestników konsorcjum, co
pozwala porównaæ efektywno�æ wykorzystania bazy
przez ró¿ne podmioty.

Dziêki statystyce zamieszczonej na stronach
Science Direct mo¿emy prze�ledziæ tak¿e z jakich
czasopism najchêtniej  korzystaj¹ u¿ytkownicy na-
szej sieci uczelnianej.

Tytu³y 10 najczê�ciej wykorzystywanych czasopism
wyd. Elsevier

Tytu³ czasopisma          ilo�æ pe³nych tekstów
artyku³ów �ci¹gniêtych

       w formacie  PDF

Discrete Mathematics ......................................................267

Journal of Constructional Steel Research ..................190

Automatica .........................................................................179

Fuzzy Sets and Systems .................................................169

Mechanism and Machine Theory ..................................151

Cement and Concrete Research ..................................150

Physics Letters A ..............................................................147

Engineering Structures ...................................................128

Control Engineering Practice..........................................124

Discrete Applied Mathematics........................................121

Wydawnictwo Kluwer, do którego ok. 650 tytu³ów
Biblioteka Uniwersytecka organizuje wraz z innymi
bibliotekami w kraju dostêp elektroniczny, na swoich
stronach internetowych przedstawia statystykê wy-
korzystania bazy Kluwer Journals przez u¿ytkowni-
ków zarejestrowanych w sieci naszego Uniwersytetu
w roku 2003:
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Czasopisma elektroniczne wyd. Elsevier -
efektywno�æ wykorzystania w roku 2003



Najchêtniej odwiedzane bazy w roku 2003

Session Usage Report
Site: ZIELONA GORA UNIV  Detail Level: database
Period: January 2003 - December 2003

Requests

Database Sessions Turnaways  Searches PDF HTML Image Smart Custom Abstract
Name                                                                             Full Text     Full Text                          Link             Link

Academic
Search
Premier .......... 76 ................ 0 ........... .478 ............ 266 .......... 343. ............. 0 ............ 0 ............. 0 ............ 1646

Agricola ............ 1 ................ 0 .............. 10 ............... .0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 0

Business
Source
Premier. ........... 9 ................ 0 .............. 98 ............ 100 ............. 36 ............. 0 ............ 0 ............. 0 ................ 65

ERIC ................ 1 ................ 0 .............. 22 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 2

GeoRef ............ 0 ................ 0 ................ 4 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 6

Health Source
- Consumer
Edition .............. 3 ................ 0 .............. 20 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 0

Health Source:
Nursing/Academic
Edition .............. 1. ................ 0 ................ 8 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 0

Inspec .............. 0 ................ 0 ................ 6 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 2

MasterFILE
Premier. ........... 6 ................ 0 .............. 59 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 0

MEDLINE ....... 21 ................ 0 .............. 89 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 ................ 53

Newspaper
Source ............. 2 ................ 0 .............. 11 ................ 0 ............... 2 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 0

PsycINFO ......... 0 ................ 0 ................ 9 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 2

Regional Business
News ............... 5 ................ 0 .............. 39 ................ 0 ............... 0 ............. 0 ............ 0 ............. 0 .................. 0

Grand Tota ... 125 ................ 0 ............ 853 ............ 366 ...........381 ............. 0 ............ 0 ............. 0 ............ 1776
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Z zamieszczonych w powy¿szej tabeli danych wy-
nika, i¿ najczê�ciej odwiedzanymi bazami s¹:
Academic Search Premier. To najwiêksza wielodzie-

dzinowa baza, która zawiera pe³ne teksty artyku³ów
z prawie 3600 czasopism (od 1975), w tym najwiêk-
szy zbiór materia³ów z czasopism recenzowanych.
Obejmuje wiele dyscyplin: nauki  spo³eczne i huma-
nistyczne, edukacjê, literaturê i sztukê, jêzykoznaw-
stwo, informatykê, etnologiê oraz medycynê. Zawie-
ra dodatkowo takie materia³y jak prace badawcze,
raporty finansowe firm czy zdjêcia.
Business Source Premier. Na jej zawarto�æ sk³ada-

j¹ siê pe³ne teksty artyku³ów i obrazy z ponad 2800
tytu³ów czasopism naukowych i popularnonaukowych
(w tym Forbes, Fortune, The Economist), dotycz¹-
cych miêdzynarodowego biznesu,  ekonomii, zarz¹-
dzania, finansów.

Ka¿dorazowo przed podjêciem decyzji o zakupie
nowych baz elektronicznych Biblioteka proponuje
czytelnikom przetestowanie nowych serwisów i pro-
si o przekazywanie opinii na temat zasadno�ci ich
ewentualnego w³¹czenia do swojej oferty. Przyk³ad
mo¿e stanowiæ zakupiony w tym roku dostêp do
ponad 2000 periodyków w ramach projektu eIFL-Pro-
Quest. ProQuest jest jednolit¹ platform¹, która za-
pewnia dostêp do pe³nych tekstów artyku³ów z ta-
kich dziedzin jak: biznes i zarz¹dzanie, medycyna i
zdrowie, nauka i technika, wiedza ogólna, nauki spo-
³eczne i edukacja. Dziêki czasowemu (trzymiesiêcz-
nemu) dostêpowi udostêpnionemu przez dystrybu-
tora nasi u¿ytkownicy mogli zapoznaæ siê z ofert¹ i
zdecydowaæ o potrzebie jej kupna.
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Z naszych obserwacji i rozmów z u¿ytkownikami
wynika, i¿ ceni¹ oni sobie mo¿liwo�æ dotarcia dro-
g¹ elektroniczn¹ do potrzebnych dokumentów. Pod-
kre�laj¹ takie zalety serwisów, jak:

dostêp do elektronicznej wersji czasopisma przed
ukazaniem siê jego postaci drukowanej;

szybki i komfortowy dostêp do informacji (bez
wzglêdu na miejsce, odleg³o�æ i czas);
wygodne przeszukiwanie archiwów;
mo¿liwo�æ przechowywania artyku³ów na swoim

komputerze;
równoczesne korzystanie z tego samego czaso-

pisma przez kilku u¿ytkowników.
Zwykle nie sprawia czytelnikom k³opotu dostêp

do serwisów, gdy¿ odbywa siê on najczê�ciej po-
przez identyfikacjê numerów IP komputerów zareje-
strowanych w sieci uczelni.

Biblioteka Uniwersytecka w du¿ej mierze koncen-
truje sw¹ uwagê na gromadzeniu i udostêpnianiu

elektronicznych �róde³ informacji, które w oparciu o
istniej¹c¹ infrastrukturê sieciow¹ mog¹ byæ u¿ytko-
wane bardziej efektywnie ni¿ tradycyjne.  Pojawienie
siê nowoczesnych �technik informacyjnych� wymusza
nie tylko na niej, ale i na u¿ytkownikach poznawanie
nowych metod prezentacji i udostêpniania zbiorów i
zasobów. Na naszych oczach biblioteka zmienia siê
z zorientowanej na zbiory na zorientowan¹ na dostêp.
Wspó³pracuj¹c sieciowo i organizuj¹c konsorcja z in-
nymi bibliotekami, tworzy rodzaj megabiblioteki, któ-
ra gwarantuje swym u¿ytkownikom dostêp do takiej
ilo�ci zasobów, systemów i us³ug, jakich w tradycyj-
nej formie nigdy nie by³aby w stanie, ani wykreowaæ,
ani nimi zarz¹dzaæ.

Ma³gorzata Kuncewicz *

*Autorka jest pracownikiem Oddzia³u Informacji Naukowej Bi-

blioteki Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych

Client 56968 - UNIV ZIELONOGORSKI

UserId Searches Database Cit/Abstract  Any FT Format Total

Client Subtotals ........ 345............ ABI/INFORM Trade & Industry ................ 8 ............... 136 ............... 144

Client Subtotals ........ 372............  Career and Technical Education ...........  2 ................. 35 ................. 37

Client Subtotals ........ 328............ ProQuest Agriculture Journals .............. 14 ................. 94 ............... 108

Client Subtotals ........ 436............ ProQuest Applied Science & Technolo . 83 ............... 176 ............... 259

Client Subtotals ........ 345............ ProQuest Computing ............................ 10 ................. 53 ................. 63

Client Subtotals ........ 363............ ProQuest Education Journals ............... 12 ............... 146 ............... 158

Client Subtotals ........ 198............ ProQuest General Science Full Text ....... 0 ................... 0 ................... 0

Client Subtotals ........ 293............ ProQuest Nursing Journals ..................... 5 ................. 20 ................. 25

Client Subtotals ........ 349............ ProQuest Social Science ..................... 22 ................. 52 ................. 74

Client Subtotals ........ 290............ ProQuest Telecommunications ............... 1 ................. 12 ................. 13

Client Subtotals .... ..3319 ............ Subtotal .............................................. 157 ............... 724 ............... 881

Statystyka wykorzystania testowego dostêpu do baz projektu eIFL-ProQuest
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Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Uniwersytet Zielono-
górski otrzyma³ zwiêkszon¹ przez Ministerstwo Na-
uki i Informatyzacji dotacjê na badania naukowe pro-
wadzone w ramach dzia³alno�ci statutowej w 2003 r.
Dotacja na dzia³alno�æ statutow¹ zosta³a zwiêkszo-
na o 140.200 z³. z przeznaczeniem na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów zakupu aparatury nauko-
wo-badawczej, niezbêdnej do wykonania okre�lonych
zadañ w ramach prowadzonej przez szko³ê dzia³al-
no�ci statutowej. Po przyjêciu zerowego narzutu
uczelni (kwota przekazana przez MNI jest pe³n¹ kwo-
t¹ dotacji dodatkowej, jak¹ otrzymuje Wydzia³), po-
dzia³ przedstawia siê nastêpuj¹co:
Kwota dotacji:                                            140.200
Wydzia³ Humanistyczny                               11.200
Wydzia³ Nauk
Pedagogicznych i Spo³ecznych                      6.000
Wydzia³ Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji                       100.000
Wydzia³ Mechaniczny                                  23.000

Rozliczamy siê z prac badawczych
realizowanych w 2003 r.

Nadszed³ czas z³o¿enia raportów finansowych i me-
rytorycznych z prac badawczych realizowanych w ra-
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Dodatkowe �rodki finansowe na badania naukowe

mach badañ statutowych i w³asnych w 2003 r. Kie-
rownicy tematów badawczych zostali poproszeni o
przedstawienie raportów z prac badawczych. Spra-
wozdanie z pracy badawczej powinno zawieraæ: ra-
port koñcowy, sprawozdanie finansowe, opiniê o pra-
cy badawczej � gdy efektem pracy jest tylko raport
wewnêtrzny z badañ oraz protokó³ zdawczo-odbior-
czy sporz¹dzany po zakoñczeniu oceny prac badaw-
czych przez komisje wydzia³owe.

Odpowiednie formularze za³¹czników dostêpne s¹
w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://
www.dn.uz.zgora.pl/pl/formularze_pl.html#PNB
�rodki z dotacji podmiotowej na dzia³alno�æ statuto-
w¹ podlegaj¹ corocznemu rozliczeniu z koñcem roku
kalendarzowego. �rodki niewykorzystane pozostaj¹
w jednostce na nastêpny rok, z przeznaczeniem na
finansowanie lub dofinansowanie dzia³alno�ci statu-
towej tej jednostki.

Z kolei raport roczny z dotacji na badania w³asne,
zawieraj¹cy informacje o realizacji okre�lonych ce-
lów � zgodnie z Rozporz¹dzeniem Przewodnicz¹ce-
go KBN z dnia 30 listopada 2001 r. � uczelnia ma
obowi¹zek przes³aæ do Ministerstwa Nauki i Informa-
tyzacji w terminie do dnia 31 marca roku nastêpnego.

Katarzyna Siekanowicz

............................................................................................................................................................................

Z uwagi na brak informacji z Wydzia³u Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych przedstawiony w poprzednim
numerze wykaz cz³onkostwa pracowników Uniwersytetu w komitetach Polskiej Akademii Nauk by³ niepe³ny.

S¹dzimy, ¿e tym razem za³¹czony jeszcze raz wykaz z uwzglêdnieniem dodatkowych informacji jest
kompletny. Gratuluj¹c wyboru, jednocze�nie przepraszamy Panów Profesorów za pominiêcie Ich w poprzed-
nim wydaniu Miesiêcznika.

Nasi profesorowie w komitetach PAN

Bo¿ena Bie¿añska

Lp. Tytu³/stopieñ nazwisko i imiê Nazwa instytucji naukowej/funkcja

Wydzia³ Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
1 dr hab. in¿. Bolikowski Jerzy prof. UZ Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej / cz³onek
2 prof. dr hab. in¿. Korbicz Józef Komitet Automatyki i Robotyki / Zastêpca Przewodnicz¹cego
3 prof. dr hab. in¿. Mi³ek  Marian Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej / cz³onek

Wydzia³ Humanistyczny
4 prof. dr hab. Osêkowski Czes³aw Komitet Nauk Historycznych / cz³onek
5 dr hab. Sady Wojciech, prof. UZ Komitet Nauk Filozoficznych / cz³onek

Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i �rodowiska
6 prof. dr hab. in¿. Biliñski Tadeusz Komitet In¿ynierii L¹dowej i Wodnej / cz³onek
7 dr hab. in¿. Nguyen Thi Bich Loc Komitet Mikrobiologii / cz³onek
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