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WILEY ONLINE LIBRARY  GWARANCJA JAKOŚCI

M

ultidyscyplinarna baza Wiley
Online Library ﬁnansowana
przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, a zarządzana
przez Interdyscyplinarne Centrum
Modelowania Matematycznego
i Komputerowego Uniwersytetu
Warszawskiego (ICM), znacznie wzbogaca
ofertę naszej Biblioteki w zakresie
czasopism elektronicznych. Baza obejmuje
materiały wydawcy John Wiley & Sons,
właściciela marek wydawniczych: WileyBlackwell, Willey-VCH oraz Jossey-Bass.
Wiley-Blackwell jest jednym z wiodących
światowych wydawnictw akademickich
i profesjonalnych oraz największym
wydawcą towarzystw naukowych.

Bogata oferta
Baza obejmuje 1367 tytułów z następujących
dziedzin:
Î Architektura i projektowanie
Î Biologia
Î Biologia komórkowa i molekularna
Î Biotechnologia, biochemia i bioﬁzyka
Î Biznes, ﬁnanse i księgowość
Î Chemia
Î Edukacja
Î Farmakologia i toksykologia
Î Filozoﬁa
Î Fizyka i astronomia
Î Genetyka i ewolucja
Î Geograﬁa i rozwój
Î Historia i archeologia
Î Informatyka i technologie informacyjne
Î Inżynieria i informatyka

powyżej: EKRAN 1; po prawej EKRAN 2
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Łączność komórkowa i bezprzewodowa
Literatura i kulturoznawstwo
Matematyka i statystyka
Materiałoznawstwo
Medycyna
Nauki humanistyczne
Nauki o ziemi i o środowisku
Nauki przyrodnicze
Nauki społeczne i behawioryzm
Pielęgniarstwo, stomatologia i służba zdrowia
Prawo i kryminologia
Psychologia
Rolnictwo, hydroponika oraz nauka o żywności
Sztuka i sztuka użytkowa
Weterynaria
Najstarsze roczniki dostępne na platformie
pochodzą z 1997 roku. Roczniki z okresu licencji
będą także archiwizowane na serwerze w ICM.

Najwyższy poziom publikacji
Wiley Online Library oferuje łatwy, zintegrowany dostęp do wpływowych, kluczowych
czasopism badawczych i analitycznych o wysokim wskaźniku Impact Factor, recenzowanych
przez społeczność naukową.
Î IF dla czasopism Wiley-Blackwell według
Thomson ISI 2010 Journal Citation Reports
(JCR):
Î 1098 czasopism widnieje w raporcie
JCR 2010
Î 319 czasopism uzyskało notowania Top 10
na podstawie IF
Î 69 czasopism Wiley-Blackwell zostało dodanych do rankingu JCR 2010 po raz pierwszy
oraz jedno dodane ponownie
Î 26 najwyższych ocen w 230 kategoriach
przedmiotowych
Î najwięcej czasopism w 50 z 230 kategorii
przedmiotowych
Î najwięcej artykułów w 31 kategoriach.*
* Dane pochodzą ze strony wydawcy: wileyonlinelibrary.com

Przejrzysta nawigacja
Nowy interfejs bazy charakteryzuje się intuicyjną nawigacją, ulepszonymi narzędziami wyszukiwania informacji, poszerzoną funkcjonalnością
oraz wachlarzem opcji do personalizowania bazy.
Wyszukiwanie w bazie może odbywać się na
kilka sposobów.
Na stronie głównej portalu okno podstawowej wyszukiwarki umieszczono z lewej strony pod paskiem Menu. Można także skorzystać
z wyszukiwarki zaawansowanej, w której zawarto wiele indeksów wyszukiwawczych. System
wyszukiwania rozpoznaje operatory logiczne
Boole’a: AND / OR / NOT [przy następującej
hierarchii ważności: NOT - AND – OR; porządek może zostać zmieniony przy zastosowaniu
nawiasów ( )]. Wszelkie oboczności wynikające z nieregularności rzeczowników w liczbie
mnogiej, koniugacji czasowników w różnych
czasach są rozpoznawane przez system, np.: po
wpisaniu słowa CLEAR otrzymamy listę wyników, w których w danym indeksie zawarte są
wszelkie słowa pochodne: CLEARS, CLEARED,
CLEARING, CLEARER, CLEAREST. Zastosowanie cudzysłowu dla kilku słów pozwoli na
wyszukanie dokładnej, kompletnej frazy, zaś
dopisanie zapytajnika (?) bądź gwiazdki (*)
w ciągu wyrazu poszerzy listę wyników ( ? –
odpowiada jednej literze, * – zastępuje wiele
znaków/liter).
Wiley Online Library sugeruje poruszanie
się według czterech zakładek z głównego paska
menu: Publications; Browse by subject; Resources; About us. Pierwsza zakładka odsyła nas do
alfabetycznego rejestru tytułów wszystkich typów publikacji zawartych w bazie (należy pamiętać, że w ofercie naszej Biblioteki znalazły się
wyłącznie czasopisma). Po prawej stronie listy
znajdują się narzędzia ﬁltrujące oraz odsyłacze
do zaawansowanej wyszukiwarki. (patrz ekran 1
poniżej)

Browse by subject – stanowi najwygodniejszą
formę przeglądania zawartości bazy pod kątem
wybranej dyscypliny/zagadnienia, np. z głównego drzewa kategorii wybieramy: Business, Economics, Finance & Accounting, a następnie Accounting. Na odsłonie Accounting z lewej strony, po
wybraniu zakładki Resources – Accounting Home
– otrzymamy listę publikacji z wybranego zagadnienia. Filtry umieszczone po prawej stronie listy
tytułów [PUBLICATION TYPE] pomogą wyselekcjonować np. periodyki w pełnym tekście. Zanim wybierzemy zakładkę Resources – Accounting Home mamy możliwość skorzystania z listy
sugerowanych tematów zawężających kontekst
Accounting, np.: Accounting Technology, Accounting Theory, Auditing etc. (patrz ekran 2 obok)

Personalizacja
Wiley Online Library daje użytkownikowi
możliwość utworzenia swojego konta „My Proﬁle”, co pozwala na:
Î zakładanie różnego rodzaju alertów
(Content Alerts, Saved Search Alerts),
Î bieżące monitorowanie cytowań danego
artykułu, czy periodyku (Citation Tracking)
Î kopiowanie i zapisywanie abstraktów
i cytowań bezpośrednio do aplikacji
zarządzających bibliograﬁą, takich jak EndNote
Web, Reference Manager, RefWorks,
Î zapisywanie linków do ulubionych artykułów
w folderze na swoim koncie.
Baza Wiley Online Library jest dostępna także w ramach zdalnego dostępu (poza

Kampusem UEK). Wystarczy wejść na stronę
www Biblioteki, a następnie wybrać zakładkę
E-źródła/Zdalny dostęp. Link do bazy znajduje się w ramach alfabetycznej listy źródeł
(na samym końcu wykazu). Serdecznie zapraszamy do naszych czytelni, chętnie służymy pomocą w zakresie wykorzystania baz
danych [szczegółowych informacji udzielają
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej,
p. 310, III p., BG UEK].
Katarzyna Bilińska
Oddział Informacji Naukowej BG UEK
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