Załącznik 7.2.1
Wykaz e-zasobów BUŁ z dziedziny nauk przyrodniczych i/lub dziedziny nauk medycznych
dostępnych dla studentów i pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
(stan na dzień 31.12.2017 r.)
Uwaga: dostęp przez komputery zarejestrowane w sieci komputerowej UŁ (dostęp oparty na IP)
lub poprzez komputery spoza sieci (warunkiem jest posiadanie aktualnego konta czytelnika BUŁ)
1. Academic Search
Complete-EBSCOhost
2. Agro

3. Agricola-EBSCOhost
4. AHFS Consumer
Medication
InformationEBSCOhost

5. Akademiai Journals
Online

6. American Chemical
Society

Multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych
Baza AGRO zawiera opisy bibliograficzne publikacji umieszczonych w
polskich czasopismach wydawanych w języku polskim i angielskim lub
innych językach obcych ze streszczeniami w języku polskim lub
angielskim. Baza AGRO rejestruje publikacje z ok. 900 tytułów
czasopism naukowych, popularnonaukowych i fachowych. Zakres
tematyczny bazy AGRO to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz dziedziny
pokrewne. W szczególności są to: rolnictwo, leśnictwo, technologia
żywności, nauka o żywieniu, dietetyka, choroby człowieka, roślin i
zwierząt, hodowla zwierząt, technika rolnicza, melioracje,
ogrodnictwo, technologia drewna, ergonomia, ochrona środowiska,
ekologia, zootechnika, weterynaria, ekonomika rolnictwa,
biotechnologia, biochemia, mikrobiologia, agroturystyka, przemysł
drzewny, przemysł spożywczy, przemysł skórzany, przemysł
chłodniczy, przemysł fermentacyjny, przetwórstwo owoców i warzyw,
przemysł piekarski i cukierniczy, ochrona środowiska, inżynieria
środowiska, integracja europejska wraz z ustawodawstwem unijnym,
zarządzanie jakością, systemy jakości, organizacja przedsiębiorstwa,
zarządzanie organizacją, bezpieczeństwo żywnościowe, gospodarka
żywnościowa, przemysł mięsny itp.
Bibliograficzno-abstraktowa baza dotycząca rolnictwa i dziedzin
pokrewnych.
Baza zawiera informacje na temat leków (m.in. zastosowanie,
dawkowanie, działania niepożądane, skutki przedawkowania). Jest
przygotowywana przez American Society of Health-System
Pharmacists na potrzeby studentów medycyny, farmacji,
pielęgniarstwa oraz innych kierunków związanych z ochroną zdrowia,
a także lekarzy czy pacjentów poszukujących informacji na temat
konkretnego leku.
Uniwersytet Łódzki, w ramach wymiany bibliotecznej, posiada dostęp
następujących czasopism:
Acta Biologica Hungarica,
Acta Botanica Hungarica,
Acta Linguistica Hungarica,
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Acta Physiologica Hungarica
Serwis czasopism pełnotekstowych wydawanych przez American
Chemical Society z dziedziny chemii, biochemii, biofizyki. Dostępne są
roczniki od pierwszego wydania do aktualnego. Możliwy jest także
dostęp do magazynu C&EN- Chemical & Engineering News, który
dotyczy związku technologii, edukacji, administracji, polityki z chemią
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7.

American Society for
Microbiology

8. Analytical Abstracts

9. Arianta
10. Baz Tech

11. Bentham Open
12. Bibliografia Dorobku
Pracowników UŁ
(1985-1992)
13. Bibliografia Dorobku
Pracowników UŁ
(1993-2012)
14. Bibliografia
Wydawnictw Ciągłych

15. Bibliografia
Wydawnictw Ciągłych
Nowych, Zawieszonych
i Zmieniających Tytuł
16. Bibliografia Zawartości
Czasopism

17. BioMed Central
18. Botaniczne bazy PAN
19. BRENDA
20. Cambridge Journals
21. ChemSpider
22. ChemSynthesis

(dostęp ze strony internetowej ACS, zakładka C&EN).
Czasopisma naukowe z dziedziny mikrobiologii, biotechnologii,
immunologii oraz biochemii wydawane przez American Society for
Microbiology. Na czasopisma Clinical Microbiology Reviews i
Microbiology and Molecular Biology Reviews nałożone jest roczne
embargo, dla pozostałych czasopism (z wyjątkiem Genome
Announcements i mBio, które publikowane są w modelu Open
Access) embargo wynosi 6 miesięcy.
Baza bibliograficzno-abstraktowa wydawana przez Royal Society Of
Chemistry, dotycząca metod analitycznych i ich zastosowań w chemii,
fizyce, biologii, biochemii, biofizyce, toksykologii itp. Zawiera
abstrakty z ponad 100 czasopism.
Arianta zbiera informacje o polskich czasopismach elektronicznych.
Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z
polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych
czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska.
Serwis elektronicznych czasopism naukowych z zakresu nauk ścisłych,
technologii, medycyny i nauk społecznych.
Baza dokumentuje dorobek piśmienniczy pracowników Uniwersytetu
Łódzkiego. Twórcą bazy jest Oddział Informacji Naukowej BUŁ.
Baza dokumentuje dorobek piśmienniczy pracowników Uniwersytetu
Łódzkiego. Twórcą bazy są Biblioteki Zakładowe UŁ oraz Oddział
Informacji Naukowej BUŁ.
Bibliografia Wydawnictw Ciągłych jest drugim członem polskiej
bieżącej bibliografii narodowej, rejestruje wydawnictwa ciągłe na
podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki
Narodowej. Ukazuje się w formie rocznika. Bibliografia rejestruje
wydawnictwa ciągłe ukazujące w Polsce w danym roku, zgodnie z
kryterium daty nominalnej, tj. roku, na który lub za który
wydawnictwa te zostały opublikowane.
Baza rejestruje na podstawie egzemplarza obowiązkowego
wpływającego do Biblioteki Narodowej pierwsze numery czasopism,
które zaczęły się ukazywać oraz ostatnie, jeśli zmieniły tytuł lub
przestały ukazywać się.
„Bibliografia Zawartości Czasopism” jest uważana za część bieżącej
bibliografii narodowej. Jej zadaniem jest rejestrowanie artykułów
opublikowanych w polskich czasopismach, bez względu na język
publikacji, wpływających jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki
Narodowej. Bibliografia Zawartości Czasopism jest bibliografią
selekcyjną, nie rejestruje zawartości wszystkich czasopism
wydawanych w Polsce.
Wydawca czasopism naukowych z zakresu nauk ścisłych, technologii i
medycyny.
Tworzone przez Polska Akademię Nauk bazy z zakresu botaniki.
Elektroniczna baza, która zawiera informacje o enzymach.
Wielodziedzinowa kolekcja czasopism naukowych wydawnictwa
Cambridge University Press.
Internetowa baza gromadząca informacje o związkach chemicznychzawiera linki do artykułów.
Chemiczna baza danych zawierająca informacje o związkach
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23. Current Contents

24. Czytelnia czasopism
PAN
25. Dart-Europe

26. Directory of Open
Access Books (DOAB)
27. Directory of Open
Access Journals (DOAJ)
28. eBook Academic
Collection-EBSCOhost
29. EBSCOhost
30. Energy Citations
Database

31. Fidkar
32. GreenFILE-EBSCOhost

33. Health Source:
Consumer EditionEBSCOhost
34. Health Source:
Nursing/Academic
Edition-EBSCOhost
35. Hindawi Journals
36. Ibuk Libra

37. Infrastruktura i
ekologia terenów
wiejskich

38. IOPscience

chemicznych.
Baza bibliograficzno-abstraktowa. Dostępne są następujące edycje
bazy: Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES); Social &
Behavioral Sciences (SBS); Clinical Medicine (CM); Life Sciences (LS);
Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES); Engineering, Computing &
Technology (ECT); Arts & Humanities (AH). Aby uzyskać dostęp do
bazy należy na platformie Web of Science Z zakładki "All Databases"
wybrać Current Contents Connect.
Serwis udostępniający pełne treści czasopism wydawanych lub
współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także
wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.
DART-Europe to grupa bibliotek naukowych i konsorcjów
bibliotecznych pracujących wspólnie nad poprawą możliwości
powszechnego dostępu do badawczych prac dyplomowych i
dysertacji powstających w Europie.
Baza udostępnia informacje o książkach naukowych, do których
dostęp jest darmowy.
Baza danych zawierająca spis recenzowanych czasopism naukowych,
do których dostęp jest darmowy.
Wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych, umożliwia:
- Czytanie w trybie offline lub na urządzeniu mobilnym
- Wyszukiwanie książek elektronicznych na platformie EBSCOhost .
Platforma, na której dostępne są bibliograficzne i pełnotekstowe bazy
danych firmy EBSCO
Udostępniane przez amerykański Departament Energii (DOE)
naukowe i techniczne wyniki badań w dziedzinach takich jak: chemia,
fizyka, nauki o środowisku, geologii, inżynierii, matematyki,
klimatologii, oceanografii i nauk komputerowych.
Multiwyszukiwarka baz bibliotecznych Biblioteki Narodowej.
Baza interdyscyplinarna łącząca środowisko naturalne z takimi
dziedzinami jak: rolnictwo, edukacja, prawo, nauki medyczne oraz
technologiczne. Zagadnienia obejmują: globalne zmiany klimatyczne,
budownictwo ekologiczne, zanieczyszczenia, rozwój zrównoważonego
rolnictwa, odnawialne źródła energii, recykling i wiele innych
Informacje z zakresu nauk medycznych i tematów związanych ze
zdrowiem np. dietetyką i żywieniem; opieką nad dzieckiem, medycyną
sportową.
Baza pełnotekstowych czasopism naukowych z zakresu wielu
dyscyplin medycznych, głównie pielęgniarstwa.
Multidyscyplinarny serwis elektronicznych czasopism naukowych.
Ibuk Libra jest polskim, internetowym serwisem publikacji
akademickich, udostępniającym podręczniki akademickie, książki i
czasopisma naukowe, specjalistyczne oraz popularno-naukowe
czołowych polskich wydawców.
Czasopismo rozpowszechniające wyniki badań prowadzonych przez
naukowców, inżynierów, ekonomistów, socjologów i wszystkich tych,
którzy są zaangażowani w tematykę problemów ochrony środowiska,
ekologii oraz technicznej infrastruktury terenów wiejskich na całym
świecie.
Serwis publikacji naukowych poświęconych fizyce i naukom
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pokrewnym, wydawany przez Institute of Physics.
Bibliometryczna baza, która służy do oceny i porównywania
czasopism pod względem ich wartości naukowej. Wymienia wskaźnik
częstotliwości cytowań Impact Factor dla czasopisma
40. Laboratory Hazards
Baza wydawana przez Royal Society of Chemistry, zawiera obszerne
Bulletin
omówienie zagrożeń na jakie są narażeni pracownicy laboratoriów.
Porusza problemy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
pożarów i eksplozji, sprzętu ochronnego.
41. MasterFILE PremierWielodziedzinowa baza pełnotekstowych czasopism o tematyce
EBSCOhost
ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji,
zagadnień wielokulturowych.
42. MEDLINE-EBSCOhost
Baza bibliograficzno-abstraktowa, obejmująca swoim zasięgiem takie
dziedziny jak medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, stomatologia,
weterynaria, systemy opieki zdrowotnej i nauki przedkliniczne.
43. Natural Product
Baza bibliograficzna wydawana przez Royal Society of Chemistry,
Updates
dotycząca najnowszych badań w dziedzinie chemii produktów
naturalnych.
44. Nature
Tygodnik naukowy zawierający artykuły ze wszystkich ważniejszych
dyscyplin nauki włączając: fizykę, chemię, nauki o ziemi itp.
45. Nature na OvidSP
Archiwa czasopisma Nature. Użytkownicy mają dostęp do pełnych
tekstów artykułów 1995 do 2010.
46. Newspaper SourceMultidyscyplinarna, pełnotekstowa baza artykułów z dzienników
EBSCOhost
amerykańskich i prasy międzynarodowej.
47. Organic Compounds
Baza chemiczna związków organicznych, którą można przeszukiwać
Database
wg grup funkcyjnych, wzorów sumarycznych, nazw, właściwości
spektralnych i fizycznych itp.
48. Otwórz książkę
Cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnionych
przez autorów.
49. Oxford Journals
Serwis czasopism z nauk ścisłych, społecznych, humanistycznych,
przyrodniczych oraz medycznych. Dostępne są wydania bieżące oraz
archiwalne począwszy od 1996 roku.
50. Polish Scientific Journal Baza prezentuje zawartość anglojęzycznych czasopism z zakresu nauk
Contents : Life
biologicznych, medycznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
Sciences
wydawanych przez instytuty, komitety naukowe PAN oraz polskie
instytucje naukowe. Celem działania jest szeroka promocja osiągnięć
naukowych w międzynarodowym obiegu informacji.
51. Public Library of
Niekomercyjny wydawca publikacji z zakresu nauk ścisłych i
Science (PLOS)
medycyny.
52. PubMed
Abstraktowa baza naukowa z zakresu medycyny i nauk biologicznych.
53. Reaxys
Bibliograficzno-faktograficzna baza wydawnictwa Elsevier Information
GmbH, z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i
organometalicznej oraz nauk pokrewnych. Zawiera w sobie komplet
danych z dotychczasowych baz Beilstein (chemia organiczna), Gmelin
(chemia nieorganiczna) oraz dodatkowo Patent Chemistry Database.
54. Royal Society Journals
Czasopisma naukowe z biologii, matematyki, fizyki wydawane przez
wydawnictwo Royal Society. Wolny dostęp do treści jest
zróżnicowany w zależności od tytułu i rocznika.
55. RSC Books
Dostępne są książki elektroniczne z serii wydawniczej zatytułowanej
Issues in Environmental Science and Technology.
56. RSC Journals
Serwis czasopism naukowych z chemii oraz nauk pokrewnych,
wydawany przez Royal Society of Chemistry.
39. Journal Citation
Reports
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57. Science

58. ScienceDirect

59. Scientific Research
60. SCOPUS

61. SpringerLink

62. SpringerOpen
63. Termedia.pl

64. Web of Science

Science to założone w 1880 roku czasopismo naukowe, ukazujące się
w formie tygodnika, wydawane przez American Association for the
Advancement of Science. Jest to jedno z najważniejszych źródeł
informacji o najnowszych badaniach naukowych z dziedziny biologii
molekularnej, genetyki, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii,
immunologii oraz badań kosmosu. Licencja krajowa Science pozwala
na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r
Serwis publikacji pełnotekstowych wydawanych przez Elsevier
Baza w 100% finansowana przez MNiSW w ramach Wirtualnej
Biblioteki Nauki. .
Baza dostępna także z Wirtualnej Biblioteki Nauki
Baza udostępnia książki i czasopisma wydawnictwa Scientific Research
Publishing wydane w modelu Open Access.
Baza tworzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera streszczenia
artykułów z czasopism naukowych i udostępnia informację o
cytowaniach
Pełnotekstowy serwis czasopism i książek wydanych przez Springer
Baza w 100% finansowana przez MNiSW w ramach Wirtualnej
Biblioteki Nauki. .
Baza dostępna także z Wirtualnej Biblioteki Nauki
Wydawca czasopism naukowych z zakresu nauk ścisłych, technologii i
medycyny.
Platforma Termedia.pl ułatwia wszystkim zainteresowanym
medycyną dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. Prezentuje
aktualne publikacje i wyniki badań medycznych oraz informacje o
konferencjach. W serwisie zamieszczone są elektroniczne wersje
artykułów z bieżacych numerów czasopism Wydawnictwa Termedia
oraz bogatych zasobów archiwalnych.
Pakiet baz bibliograficzno-abstraktowych w skład, którego wchodzą:
Art&Humanities Citation Index (1975-do chwili obecnej) Baza
bibliograficzno-bibliometryczna (tzw. indeks cytowań) dotycząca
następujących dziedzin: filozofia, historia, językoznawstwo,
literaturoznawstwo, kultura, sztuka, religioznawstwo.
Conference Proceedings Citation Index-Science (cytowania od 1990
do chwili obecnej) Zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty
materiałów konferencyjnych oraz informacje o ich cytowaniach.
Dziedzina: biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia,
oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka,
technika.
Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities
(cytowania od 1990 do chwili obecnej) Zawiera dane bibliograficzne i
abstrakty materiałów konferencyjnych oraz informacje o ich
cytowaniach. Dziedzina: ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika,
psychologia, socjologia, politologia, bibliologia, filozofia, historia,
językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka,
religioznawstwo.
Science Citation Index Expanded (cytowania od 1945 do chwili
obecnej) Bibliograficzno-abstraktowa baza obejmuje czasopisma
naukowe z zakresu nauk ścisłych.
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Social Science Citation Index (cytowania od 1956 do chwili obecnej)
Bibliograficzno-abstraktowa baza obejmuje czasopisma naukowe z
zakresu nauk społecznych

65. Wiley Online Library

W ramach licencji krajowej posiadamy dostęp do EndNoteWeb narzędzia do zarządzania bibliografią
Interdyscyplinarna baza czasopism i książek elektronicznych.
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