U

niwersytety Oxford i Cambridge
to dwie najstarsze uczelnie Wielkiej Brytanii. Są one zarazem jednymi z najbardziej prestiżowych ośrodków
naukowo-dydaktycznych w Europie. Nic
więc dziwnego, że czasopisma wydawane przez te uczelnie są uznanym w świecie źródłem informacji.
Biblioteka Główna UEK oferuje dostęp do
baz wydawnictw Oxford University Press oraz
Cambridge University Press. Wydawnictwa te
posiadają długoletnie doświadczenie wydawnicze i współpracują ze znanymi towarzystwami naukowymi.

Oxford Journals to wielodziedzinowa
baza, zawierająca elektroniczne wersje ponad 200 czasopism.
Dziedziny wiedzy oferowane przez Oxford
Journals to:
Î Ekonomia
Î Nauki Humanistyczne
Î Prawo
Î Nauki Przyrodnicze
Î Nauki Matematyczne i Biochemiczne
Î Medycyna
Î Nauki społeczne
W ramach pakietu zakupionego przez Bibliotekę Główną serwis udostępnia spisy treści

i streszczenia artykułów ze wszystkich czasopism wydawnictwa Oxford University Press.
Szersza oferta dotyczy kategorii Economics and Finanse. Zawiera ona 32 tytuły czasopism.
Wśród nich znaleźć można tytuły posiadające wysoki Impact Factor, czyli wskaźnik
prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany przez Instytut Filadelfijski.
Za przykład mogą posłużyć czasopisma
“The Quarterly Journal of Economics”, “Journal
of Competition Law & Economics” czy “The
Review of Economic Studies”.
Artykuły zawarte w czasopismach ekonomicznych dostępne są w pełnych tekstach
w formatach PDF lub html.
Baza nie posiada polskiego interfejsu, niemniej jest łatwa w użyciu. Umożliwia proste
i zaawansowane wyszukiwanie poprzez słowa
kluczowe. Można również przeglądnąć pełną
listę czasopism lub też skupić się na wybranej
dziedzinie nauki.
Podobną strukturę posiada baza Cambridge Journals. Oferta Biblioteki Głównej
w zakresie tej bazy ogranicza się do kategorii
nauk humanistycznych i społecznych. Jednak
kolekcja HSS (Humanities, Social Sciences) to
aż 165 tytułów czasopism. Także tutaj znajdziemy cenione czasopisma z Impact Factorem, chociażby “Econometric Theory”, “Jour-

nal of Financial and Quantitative Analysis”,
“World Trade Review” i inne.
Baza umożliwia przeglądanie całych czasopism, a także wyszukiwanie konkretnych
zagadnień. Wpisanie słów kluczowych interesującego nas tematu uruchamia proces przeszukiwania tytułów, abstraktów oraz całych
tekstów. Wyniki wyszukiwania można zawęzić
używając kilku dostępnych filtrów, np. wprowadzając selekcję lat wydania publikacji. Artykuły w bazie Cambridge Journals dostępne
są w formie pełnych tekstów i możliwe do pobrania lub wydrukowania.
Portal umożliwia także dostęp do numerów bieżących jeszcze przed publikacją ich
drukowanych wersji.
Bazy Oxford Journals i Cambrigde Journals oferowane są w tzw. zdalnym dostępie, co
oznacza, że z zasobów tych można korzystać
także poza terenem kampusu uniwersyteckiego. Zdalny dostęp jest usługą przeznaczoną dla
pracowników i studentów UEK posiadających
kartę biblioteczną lub elektroniczną legitymację studencką.
Szczegółowych informacji dotyczących
korzystania z baz danych i innych źródeł oferowanych przez Bibliotekę udzielają pracownicy
Czytelń oraz Oddziału Informacji Naukowej
(p. 310, III p.).
Zapraszamy!
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